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RESUMO

Esta pesquisa analisa as representações sociais dos professores de Sociologia, do Ensino
Médio, no município de Goiânia/Goiás sobre o trabalho docente e as relações existentes no
cotidiano escolar, com o objetivo de evidenciar o tipo de representação que o professor de
Sociologia da rede estadual de ensino, apresenta sobre sua função enquanto docente e as
relações sociais, políticas e pedagógicas que se estabelecem no cotidiano escolar. Teve como
base a Teoria da Representação Social e como procedimentos metodológicos, foram utilizados
a observação, a entrevista e o questionário. A questão problematizadora que orientou a
pesquisa foi: As representações sociais de escola e sobre o papel do educador, especificamente
do professor de Sociologia, no Ensino Médio, elaboradas pelos docentes, remetem a práticas
educacionais que reforçam a precarização, a desvalorização e a desabilitação do docente
enquanto sujeito promotor e interventor da realidade educacional? Os resultados apontaram
que os professores de Sociologia da rede pública estadual em Goiânia-GO possuem uma visão
crítica e postura diferente perante o mundo, mas apresentam sintomas de sofrimento e
desgaste, gerados pelas obrigações demandadas do sistema educacional, entretanto mostram
uma visão na qual a profissão docente ainda é a melhor opção de estabilidade, mesmo com a
intensificação do serviço e controle na melhoria da educação e aprendizagem do estudante.

Palavras-chave: trabalho docente; representação social; escola; educação básica; ensino
médio

ABSTRAT
This research analyzes the social representations of the professors of Sociology, High School,
in the city of Goiânia / Goiás on the teaching work and the relations existing in the school
daily life, with the purpose of evidencing the type of representation that the professor of
Sociology of the state network of teaching, presents about its role as a teacher and the social,
political and pedagogical relationships that are established in the daily school life. Based on
the Theory of Social Representation and as methodological procedures, observation, interview
and questionnaire were used. The problematizing question that guided the research was: The
social representations of the school and about the role of the educator, specifically the teacher
of Sociology, in High School, elaborated by the teachers, refer to educational practices that
reinforce the precariousness, devaluation and the teacher as a promoter and intervener of the
educational reality? The results pointed out that the sociology professors of the state public
school in Goiânia-GO have a critical view and different posture towards the world, but they
present symptoms of suffering and attrition, generated by the obligations demanded of the
educational system, however they show a vision in which the teacher profession is still the
best option for stability, even with the intensification of service and control in improving
student education and learning.
Keywords: teaching school; social representation; school; basic education; high school

ABSTRAIT

Cette recherche analyse les représentations sociales des professeurs de sociologie, lycée, dans
la ville de Goiânia / Goiás sur le travail d'enseignement et les relations existant dans la vie
quotidienne de l'école, dans le but de mettre en évidence le type de représentation que le
professeur de sociologie du réseau d'enseignement de l'Etat, présente son rôle d'enseignant et
les relations sociales, politiques et pédagogiques qui s'établissent dans la vie scolaire
quotidienne. Basé sur la théorie de la représentation sociale et comme procédures
méthodologiques, l'observation, l'interview et le questionnaire ont été utilisés. La question
problématique qui a guidé la recherche était: Les représentations sociales de l'école et sur le
rôle de l'éducateur, spécifiquement le professeur de sociologie, au lycée, élaboré par les
enseignants, se réfèrent à des pratiques éducatives qui renforcent la précarité, la dévaluation et
la enseignant en tant que promoteur et intervenant de la réalité éducative? Les résultats ont
montré que les professeurs de sociologie de l'école publique de Goiânia-GO ont une vision
critique et une attitude différente vis-à-vis du monde, mais présentent des symptômes de
souffrance et d'attrition générés par les obligations du système éducatif. une vision dans
laquelle la profession d'enseignant est toujours la meilleure option pour la stabilité, même
avec l'intensification du service et du contrôle dans l'amélioration de l'éducation et de
l'apprentissage des élèves.
Mots-clés: école d'enseignement; représentation sociale; école; éducation de base; école
secondaire
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INTRODUÇÃO
Os estudos sociológicos com ênfase na Educação e no processo de ensino, se despontam
como um potencial para o entendimento daquilo que hoje é denominado de “crise da educação”,
uma problemática que tem levantado vários debates nas diversas áreas do conhecimento e instigado
a realização de pesquisas nas diversas áreas do conhecimento. Temáticas envolvendo o professor, o
aluno e a escola, bem como políticas públicas direcionadas ao sistema de ensino, público e
particular, organização escolar, evasão, diversidade na escola, identidade profissional e outras, são
levantadas por pesquisadores e estudiosos da área das Ciências Sociais, com o intuito de promover
reflexões que se apresentem como alternativas para a melhoria da qualidade do ensino, tanto
nacional como internacional.
Percebe-se entretanto, que muito se tem a avançar no campo das análises críticas, na
perspectiva sociológica, sobre a Educação e a escola como instituição social, sobre o papel do
professor e sua visão sobre as demandas que envolvem o processo de ensino e aprendizagem, bem
como o seu entendimento sobre as relações sociais, políticas e pedagógicas, que se estabelecem a
partir do sistema educacional na forma como hoje este se estrutura.
Ao pensar no docente da Educação Básica no Brasil, principalmente aqueles que estão no
ensino médio, atuando com os jovens que formarão e integrarão mudanças na sociedade, pode-se
evidenciar diversos obstáculos, os quais não são pontuados apenas por estudiosos e pesquisadores,
mas são veiculados também nas mídias, principalmente na jornalística, nos trabalhos acadêmicos
em nível de graduação e pós-graduação, além de relatórios de organizações nacionais e
internacionais. Todavia, o foco das abordagens e informações, nem sempre são a partir de uma
perspectiva sociológica, por isso, a ampliação de estudos com base nesta perspectiva se coloca
como fundamental.
O estudo investigativo apresentado a seguir, configura-se como uma tentativa de
contribuição para o debate sobre a Educação no Brasil, mais especificamente no Estado de Goiás,
tendo como objeto de estudo as representações sociais, sobre a escola e o trabalho docente, de
profissionais que ministram a disciplina de Sociologia, no Ensino Médio das escolas públicas de
Goiânia.
Tal proposta se justifica, primeiramente, pela experiência pessoal e profissional, em sala de
aula, como professor de Sociologia no Ensino Médio, da rede pública de ensino, do Estado de
Goiás, somada à prática de formação de professores da área e à participação na construção dos
Referenciais Curriculares de Sociologia para Goiás no ano de 2010. O trabalho desenvolvido, tanto
como docente, quanto componente de grupos de discussão sobre as novas demandas direcionadas a

17
mudanças na estrutura organizacional das escolas públicas do Estado de Goiás, nas demandas
pedagógicas direcionadas ao trabalho docente, a partir de 2011, suscitaram algumas questões que
estavam sendo postas em discussão a nível nacional e local com relação ao ensino da Sociologia na
sala de aula e o papel do profissional que ministra esta disciplina.
O fato de ter cursado algumas disciplinas, por meio do Programa Doutorado Sanduíche no
Exterior, no período de novembro de 2015 a janeiro de 2016, em Portugal, no Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa, trouxe uma experiência impar, que permitiu idas a campo,
visitando Lyceus e professores da disciplina de Sociologia. Todas as atividades desenvolvidas
enriqueceram e despertaram um olhar para a perspectiva sociológica referente à produção
acadêmica nacional e internacional, e reforçaram o desejo de conhecer melhor a realidade escolar
dos professores de Sociologia do Estado de Goiás.
Outro elemento motivador para a pesquisa tem a ver com o que hoje é colocado como “crise
da educação”, “crise da escola”, temática abordada por autores como Canário (2005), Barrère
(2002), Sacristán (2014), e outros, que buscam por meio de estudos críticos sobre a realidade
educacional, pontuar os aspectos que historicamente tem fornecido material explicativo para o que
se denomina crise no contexto da educação, evidenciando a complexidade do trabalho docente em
meio a velhos afazeres e ao surgimento de novas tarefas exigidas para a melhoria da prática
pedagógica, que demandam uma atualização constante, por parte do docente, para acompanhar as
mudanças implementadas no âmbito do sistema educacional. Tais reflexões oferecem um gancho
para a compreensão da realidade vivenciada pelos docentes na atualidade, das suas representações
quanto ao seu papel como educador, sobre a escola enquanto local de formação de identidades, bem
como da inserção da disciplina de Sociologia no contexto de relações estabelecidas no cotidiano
escolar.
A questão da crise passa por outras perspectivas também, Barrère (2002) observou entre os
professores do ensino secundário francês o resultado da massificação do acesso à educação,
mostrando o distanciamento de duas teses explicativas comuns para situação, no que diz respeito à
Educação, à Escola e ao Professor. Na primeira explicação a autora discorre sobre a dupla crise da
instituição escolar e da identidade do professor e a segunda da política de profissionalização
definição e habilidades em busca de eficiência. E acrescenta uma analise alargada da complexidade
do cumprimento de velhos afazeres e do surgimento de novas tarefas para o docente, e ainda, da
racionalização dos papéis e das práticas relacionadas entre a experiência e a criatividade do
professor.
Com o intuito de inserção neste contexto de reflexões sobre a escola e o trabalho docente,
realizou-se um aprofundamento teórico, buscando em trabalhos, publicados no Brasil e no exterior,
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produzidos a partir de uma perspectiva sociológica e interdisciplinar, pesquisas com foco no
trabalho docente, papel da escola, Sociologia da Educação, representações sociais, sendo que esta
última temática refere-se especificamente ao tema que aqui se pretende discorrer.
Trabalhos sobre a Educação Básica em Goiás e especificamente em Goiânia tem sido
produzidos sobre a formação docente (OLIVEIRA, ANDRADE OLIVEIRA, VIEIRA, 2012).
Outros trabalhos tratam da questão da própria sociologia no que diz respeito ao ensino, currículo,
metodologia e formação de professores como nas obras de Oliveira, Rabelo e Freitas (2011);
Ramalho e Sousa (2012) e Bridi, Araújo e Motim (2009); Handfas, Oliveira e Ribeiro (2009) que
ampliam as reflexões destas questões. Estas discussões estão em publicações que fundamentam
trabalhos e pesquisas no campo onde o professor de Sociologia na Educação Básica é a base das
reflexões.
Enfatiza-se aqui, que pensar a Sociologia, é pensar a construção de um cidadão que possa
participar de maneira democrática dentro da sociedade civil e sociedade política, além disto, ter a
inserção no mercado. Porém, a própria orientação para um professor desta disciplina é antagônica,
envolvendo o trabalho de criticar e ao mesmo tempo reproduzir, de maneira não alienada, as
relações e reflexões sobre o seu papel na sociedade e e no processo ensino aprendizagem.
Os apontamentos e observações feitas neste trabalho foram uma parte da sintetização de
estudos que serão ampliados com outras referências nacionais e internacionais, com caráter
interdisciplinar, pois muito dos trabalhos que falam de/da Escola estão no campo da
Educação/Pedagogia. E ao se fazer um trabalho onde as narrativas e respostas das entrevistas são de
professores de Sociologia em Goiânia-Goiás-Brasil, fica evidente de onde falamos e para quem
falamos, e que se há uma inserção do pesquisador neste espaço.
O diálogo com autores que abordam esta temática deu corpo teórico à pesquisa, oferecendo
subsídios para se entender com maior profundidade, a quais transformações o trabalho docente foi
direcionado ao longo da história e, proporcionou elementos para o entendimento de como o
professor constrói suas representações sobre a escola e a sua profissão.
A investigação proposta se orientou por metodologias de pesquisa qualitativa, quantitativa e
de pesquisa de campo, tendo como referencial Chizzotti (1991), Severino (2007), Santos Filho e
Gamboa (1997). A escolha pela abordagem qualitativa se pauta no entendimento de que “[...] o
sujeito observador é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta fenômenos,
atribuindo-lhes um significado” (CHIZZOTTI, 1991, p. 79). Abordar a temática sob o ponto
quantitativo se justifica no sentido de

oferecer evidencias empíricas para pontuar os dados

levantados e analisados, dando assim maior confiabilidade, eficácia e precisão às conclusões
obtidas. A natureza do objeto de pesquisa, que são as representações dos docentes sobre o seu
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trabalho e as relações que se estabelecem no interior da escola, demandou, necessariamente, a
pesquisa de campo, entendida aqui como a melhor maneira de extrair os dados diretamente do
campo do objeto de estudo. Esta escolha metodológica permitiu no decorrer do trabalho uma busca
indutiva sobre o que pensa o docente e permitiu um ajuste mais cômodo e ágil para o alcance dos
objetivos da pesquisa.
Para uma compreensão mais clara sobre os sujeitos que participaram da pesquisa, se faz
necessário evidenciar a carência no quantitativo de professores de Sociologia com habilitação na
área especificada, o que redundou em dificuldades no momento de ir a campo buscar as
informações necessárias, mas não representou, entretanto, risco para as análises e conclusões
obtidas. Os dados sobre este quantitativo, foram obtidos por meio do levantamento dos microdados
do Censo Escolar1 de 2013 e 2015 disponibilizados pelo Instituto Nacional de Educação Anísio
Teixeira (INEP) e verificados nos bancos de dados da Secretaria de Educação, em Goiânia-GO,
utilizando como filtro de busca o critério de selecionar professores formados na área de Ciências
Sociais/Sociologia, que ministravam a disciplina de Sociologia em escolas de Ensino Médio na
cidade de Goiânia, possuíam maior intensificação de atividades dentro da unidade educacional e
maior carga horária de trabalho com a disciplina de Sociologia, conforme comparações e filtragem
no CENSO ESCOLAR/Docente 2013 a 2015 – INEP.
Outro critério utilizado, com respeito à escolha das unidades escolares que serviram de
campo para a pesquisa, refere-se ao Índice da Educação Básica (IDEB), e ao Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM – 2014 e 2015), com o intuito de caracterizar a escola com relação ao porte
físico e índices de satisfação em relação ao desempenho educacional.
Num primeiro momento, foram encontrados na rede pública estadual, município de Goiânia,
ano de 2013, um quantitativo de quarenta e um (41) professores ativos em sala de aula, porém,
analisando os dados do Censo Escolar (INEP), nos anos 2013 a 2015, descobriu-se que existiam
vinte e um (21) professores regentes, formados em Ciências Sociais / Sociologia, atuando em
Goiânia. Cruzando estas informações com o tipo de estudantes atendidos, utilizando dados do
ENEM, 2014/20152, delimitou-se que inicialmente o máximo de vinte (20) professores e,
consequentemente, vinte (20) escolas da rede pública estadual de Goiás, em Goiânia. Iniciada a

1

Os dados presentes nesta pesquisa mostram muitas vezes os dados iniciais, pois na trajetória cronológica, a variação
de números gerais não se altera, mas sim o local na região de Goiânia, a qual é mostrada com a metodologia.
2

Os candidatos respondem um questionário socioeconômico para o INEP ao fazer a inscrição do ENEM, com estas
informações são criadas as categorias para os estudantes serem classificados, possibilitando o conhecimento sobre o
maior ou menor capital econômico e cultural dentro das comunidades escolares.
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busca pelos sujeitos da pesquisa, foram encontrados treze (13) professores com formação na área,
atuando em sala de aula, deste total, onze (11) foram contatados e nove (09) foram entrevistados3.
O quantitativo de escolas visitadas também diminuiu, devido ao fato de que, mais de um
professor estava lotado na mesma escola, por possuir maior carga horária disponível em função da
quantidade de alunos e de turmas.
Algumas vantagens, no contato com a escola e com os professores, carecem de ser
explicitadas, tendo em vista eram todos colegas de profissão e como o pesquisador funcionário da
SEDUCE. Conhecer pessoas em determinadas funções me facilitaram o trabalho de campo e a
coleta de dados, possibilitando o acesso às pessoas certas para a pesquisa. Este fato ajudou também
nas entrevistas, pois todos foram bem receptivos e prestativos para colaborar com a pesquisa.
Como referencial teórico, buscou-se, para além da revisão de literatura realizada, autores
que de certa forma, focam seus estudos e pesquisas em temáticas voltadas para o campo da
educação, como Canário (2005) que fala sobre a dimensão formativa dos contextos organizacionais
e das situações de trabalho; Garcia (2007) que destaca as práticas do cotidiano escolar, suas
especificidades, tecidas e construídas histórica, cultural e socialmente; Paro (1995), Resende
(2008), e suas contribuições para uma discussão sobre a participação política no âmbito da escola;
Tardif e Lessard(2012), e suas contribuições para o entendimento a respeito dos saberes docentes e
a relação com a formação profissional e o exercício da docência; Penin (2011) e Pereira (1976), que
estudam sobre as representações; Libâneo (1998; 2004a; 2004b) e Libâneo, Oliveira e Toschi
(2012), que abordam questões referentes às práticas de ensino, a escola e seus limites
administrativos; Bridi, Araújo e Motim (2009) para refletir sobre a condição de precariedade do
trabalho docente e a compreensão de uma representação de Escola entre os professores de
Sociologia.
A necessidade de dialogar com outros autores, que fazem a pesquisa perpassar por uma
interdisciplinaridade, pelo fato de existir um volume significativo de produções no campo da
Educação e Pedagogia sobre a temática. Algumas produções recentes nacionais, internacionais e
locais podem elucidar pontos de diálogos propostos aqui, por isto, os estudos sobre representação
de Serge Moscovici e Denise Jodelet serão considerados como suporte à interpretação sociológica
das visões dos professores.
Este limite da amostragem está de acordo com “o critério para a divisão em categorias
(homogêneas ou não) por não estar relacionado com a variável que está sendo estudada” (PÁDUA,
3

A diminuição no quantitativo de professores em sala de aula, pode ser explicado, levando em consideração, possíveis
mudanças na situação do servidor, como aposentadoria, afastamento para tratamento de saúde ou aperfeiçoamento,
desvio de função ou afastamento por interesse particular.
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2004, p. 68), ou seja, buscamos variáveis dependentes e independentes para eleger um grupo de
observações que não tenham fatores dispares aos objetivos da proposta.
O tipo de observação realizada foi a não participante, e foram feitas entrevistas com roteiro
estruturado de perguntas, deixando livre a narrativa do entrevistado, conforme o modelo de análise
de observação indireta apresentado por Quivy e Campenhoudt (2013). Com base na técnica dos
autores, foram feitas mensurações comparativas entre as respostas dos entrevistados, para filtrar os
elementos comuns que seriam a base de um discurso interpretativo, e as disparidades encontradas,
ajudaram a preencher lacunas e completar melhor as visões sobre o objeto em estudo.
Optou-se por um roteiro de entrevista com o menor número de perguntas; por intervenções
mais abertas em que o entrevistador se absteve de interferir no conteúdo da entrevista; a entrevista
foi realizada em contextos e ambientes adequados (sem interferência de terceiros como biblioteca,
ala de coordenação ou dos professores) e tudo foi registrado com autorização do entrevistado e com
o aval do Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás.
Como fio condutor das entrevistas, atreveu-se a trabalhar com a hipótese da existência da
ideia de que as situações de precariedade no trabalho docente criam reflexos não só nas visões de
mundo do professor, mas também na representação que este tem sobre a Escola. Cabe entretanto,
alertar que o estudo sobre representações é processual e, portanto, são as descobertas teóricas e
empíricas feitas no decorrer da pesquisa que efetivam o entendimento de tais representações.
Considera-se que as representações sociais podem trazer um novo entendimento do que se tem
sobre a realidade escolar, e com possibilidade de transformá-las para que sejam incorporadas a uma
realidade global, a origem de novas representações pode auxiliar como facilitadora da mediação
entre os indivíduos ou grupos com o mundo, fazendo uma via dupla de descobrimento e construção
do próprio espaço em que se encontra. Esta premissa permitiu construir a questão problematizadora
desta pesquisa que pode ser assim formulada: As representações sociais de escola e sobre papel do
educador, especificamente do professor de Sociologia no Ensino Médio, criadas pelos docentes
remetem a práticas educacionais que reforçam a precarização, a desvalorização e a desabilitação do
docente enquanto sujeito promotor e interventor da realidade educacional?
Os conceitos e informações, oriundos das representações dos docentes, evidenciadas nesta
pesquisa, e analisados como subcategorias explicativas, foram elencados a partir de palavraschaves, presentes nas narrativas expressas de forma escrita e em áudio, e ofereceram dados para a
interpretação do pesquisador. A relação que se procurou mostrar, por meio dos mapas
representacionais, é como a visão dos docentes, sobre as categorias elencadas, remetem a
representações configuradas em torno de elementos positivos ou negativos sobre o trabalho docente.
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Nas páginas seguintes, tentar-se-á aproximar essas categorias explicativas mapeadas, as
informações coletadas, no campo teórico e no campo empírico, e, relacioná-las com o objetivo
principal desta pesquisa que é evidenciar o tipo de representação que o professor de Sociologia, do
Ensino Médio, da rede estadual de ensino de Goiânia, apresenta sobre a sua função enquanto
docente na área da Sociologia e as relações sociais, políticas e pedagógicas que se estabelecem no
cotidiano escolar.
Para uma organização estritamente didática, o trabalho está dividido em quatro capítulos,
que destacam assuntos pertinentes à temática, começando por uma descrição do percurso
metodológico, o perfil do professor e o perfil da escola com o objetivo de retratar o caminho
percorrido pela pesquisador e os dados levantados sobre o campo de investigação e os sujeitos que
participaram do processo (capítulo 1), em seguida uma explanação sobre a teoria das representações
sociais, com intuito de abordar os fundamentos que fornecem a base ara a interpretação e análise
dos dados coletados (capítulo 2), passando para uma reflexão sobre a escola e o trabalho docente,
em especial do professor de Sociologia, visando apresentar, numa perspectiva sociológica, como a
escola se transformou em um espaço, que ao mesmo tempo que oferece possibilidade para a
formação de cidadãos, se transformou em um espaço de conflitos (capítulo 3), a última etapa se
propôs a fazer uma reflexão, com base em pesquisas e na legislação pertinente à Sociologia como
disciplina, sobre o ensino da Sociologia n Ensino Médio (capítulo 4) e por fim as considerações
finais e conclusões sobre a pesquisa realizada.
A cada etapa, buscou-se fazer a relações entre os dados coletados e o corpo teórico que deu
suporte à investigação, de forma que as análise e interpretações sobre a representação dos
professores sobre a escola e sua função de docente, foram diluídas ao longo dos capítulos.
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1. METODOLOIGA NA ESCOLA CAMPO E O PERFIL DOS DOCENTES
1.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Tendo em vista que o referencial teórico para realização da investigação é fundamentado na
Teoria das Representações Sociais, a partir de uma perspectiva sociológica, optou-se pela escolha
de um procedimento metodológico que abarcasse parâmetros de uma pesquisa qualitativa e
quantitativa e que tivesse a pesquisa de campo como critério para a coleta de dados.
As técnicas elencadas para a pesquisa de campo, foram a observação não participante na
escola, entrevistas e aplicação de questionário junto aos docentes (Anexo I e II). O conteúdo das
observações foram registrados conforme orientação referendada por Lüdke e André

(1986),

segundo a qual a observação se destaca como instrumento básico na coleta de dados em uma
investigação qualitativa, proporcionado ao pesquisador um contato mais direto com o objeto de
estudo, facilitando a percepção das representações que orientam a prática do observado. A entrevista
e o questionário objetivaram uma compreensão interpretativa da relação sujeito objeto, respaldada
pela experiência, recriação da mesma ou do seu contexto. A modalidade de pesquisa de campo,
evidenciou que “a coleta de dados é feita nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem,
sendo assim observados sem intervenção e manuseio por parte do pesquisador” (SEVERINO, 2007,
p. 123).
As entrevistas, estruturadas, se pautaram em um esquema de questões, previamente
preparadas e se orientou pelas palavras de Haguette (2003), quando afirma que na entrevista de livre
narrativa, o entrevistado pode falar livremente a respeito do tema. Essa situação é de fundamental
importância para o relato das experiências quanto ao planejamento e execução das aulas, além de
permitir a captação de elementos que podem expressar uma representação de escola e do trabalho
docente.
Como exemplos desta situação de expor tanto o planejamento e trabalho na fala do
professor.
Se você tirar ali uma hora para planejar exercícios, foi muito tempo que você perdeu, que
você tem que entregar alguma coisa ali naquele prazo. Então impacta assim nas práticas. É
o que eu acabo ministrando as aulas aquém do que eu gostaria muitas vezes entedeu?
(Professor 4)
Porque assim, às vezes enquanto um professor de outras matérias fecha ali dez diários, até
menos, a gente fecha mais de trinta e cinco diários, então eu vejo essa dificuldade, aí acaba
que você não tem como considerar coisas que eu acho importante na avaliação, por
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exemplo: eu acho que na avaliação tem que levar em conta a participação, comportamento,
frequência, eu acho que tudo isso teria que tá dentro da avaliação. Só que às vezes o tempo
é tão curto e você tem que ser tão prática, que às vezes você pega seu caderno ali, e ah! Fez
isso, não fez, somou, você não tem espaço pra olhar caso individual. Nota de conceito
mesmo, a gente não tem isso. Então é muito ruim, essa questão de carga horária, pra mim é
o que é uma das coisas piores, assim. Que é algo que às vezes me faz pensar, embora eu
goste da área, da profissão, mas eu sempre paro pra pensar, principalmente na época de
fechar nota. Por que eu não fiz uma outra disciplina, História, até hoje eu ainda me
pergunto isso, porque facilitaria minha vida bastante. (Professor 4)

Estas falas já mostram o quanto as narrativas nas entrevistas possibilitam riqueza de detalhes
do campo comum que o professor tem sobre seu trabalho e mostra pontos de basilamento de onde
ele fala frente a outros discursos que podem reforçar este contexto de organização do planejamento
e desanimo com o próprio óficio, porém nem todos tem a mesma visão como será vista nesta
pesquisa.
Além destes procedimentos, existe a questão pontual da técnica de narrativa cronológica de
fatos, ou seja, o entrevistado pode contar sua trajetória tanto acadêmica e profissional a fim de
trazer mais elementos para constituição do objeto de estudo. Brundin (2006) aponta para um
método qualitativo que pode ser usado nas entrevistas para interpretação de respostas as quais
precisaram buscar na memória do entrevistado uma situação específica no seu cotidiano, no caso
desta pesquisa na sala de aula, na Escola ou em outros espaços.
Todas as respostas e narrativas trazem uma cronologia que fazem o leitor ter sua própria
compreensão e interpretação dos fenômenos e relações presentes no cotidiano do indivíduo ou
grupo (NEERGAARD, 2006), em nossa pesquisa as falas vão ser diluídas a partir das categorias
encontradas nas representações dos professores, trazendo de maneira mais direta, comparativos e
elucidações sobre o professor de Sociologia e seu trabalho docente.
Não, é insuficiente. Porque, são muitos temas e assim, no currículo, procuro seguir com o
mínimo do Estado, da Secretaria mas, que, traz uma necessidade muito grande de trabalhar
com temáticas que fazem parte da realidade desses alunos e da realidade atual também; que
é assim, que a gente vivencia a cada dia. (Professor 8)

Nesta fala verificamos as categorias de precariedade e trabalho docente, onde o professor
assume falhas, porém tenta corrigir integrando mais suas atividades aos contextos dos alunos. Na
representação da sua atuação no trabalho, o professor se apresenta como alguém capaz de propor de
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maneira autonoma uma condição melhor de ensino para cada contexto em que se encontra com os
estudantes.
Quivy e Campendoudt (2013), afirmam ser objetivo das narrativas
[...] revelar os princípios que organizam os elementos dos discurso, independentemente do
próprio conteúdo destes elementos. As diferentes variantes da análise estrutural tentam,
quer descobrir uma ordem oculta do funcionamento do discurso, que elaborar um modelo
operatório abstracto, construído pelo investigador, para estruturar o discurso e tornalo
inteligível. (idem, p. 229)

E completam sobre a posição vantajosa do entrevistador nesta análise,
Obrigam o investigador a manter uma grande distância em relação a interpretações
espontâneas e, em particular, às suas próprias. Com efeito, não se trata de utilizar as suas
próprias referências ideológicas ou normativas para julgar as dos outros, mas sim de
analisalas a partir de critérios que incidem mais sobre a organização interna do discurso do
que sobre o seu conteúdo explícito. (QUIVY e CAMPENHOUDT, 2013, p. 230)

Na entrevista também definida como “entrevista semipadronizada”, onde “os conteúdos da
teoria implícita são reconstituídos durante a entrevista” (FLICK, 2013, p. 84) e que “o guião da
entrevista refere diversas áreas temáticas” (idem) tem-se que o uso das perguntas abertas em que o
entrevistado responde “com base nos conhecimentos imediatos que o entrevistado tem à mão”
(idem) trazem uma maior espontaneidade para reconstrução das memórias e colocações nas
respostas, de forma a destacar o que é importante para o entrevistado, cabendo ao pesquisador
analisar a significância das respostas. Flici (2013) alerta para um ponto no qual as questões
confrontativas podem fazer com que o entrevistado não aceite os procedimentos e tenha
irritabilidade ou recusas para respostas, e sofrerem rebates com explicações alternativas as quais ele
pode não concordar.
Na entrevista com os professores, também se tem espaço para perguntas com caráter de
entrevista narrativa tendo as seguintes vantagens e designações que Flici (2013) delineia:
A entrevista narrativa e a metodologia que lhe está associada ilustram a necessidade de as
entrevistas qualitativas se adaptarem à estrutura e configuração das experiências vividas.
Ao salientarmos que as narrativas são uma estrutura que inclui mais do que afirmações e
‘factos’ relatados, estamos a apresentar um modelo de reconstituição da lógica interna dos
processos. Isso oferece igualmente uma solução para o dilema da entrevista
semiestruturada: equilibrar a liberdade de explorar pontos de vista subjectivos com a
orientação e a delimitação temática do que é referido. (idem, p. 85)

Em discussões no campo da pós-modernidade existe um embate da forma tradicional de se
fazer uma entrevista, pois antigamente quem perguntava e quem respondia estavam separados e
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isolados para que as respostas fluíssem, porém na atualidade existe uma interpretação que a
entrevista é feita de maneira coparticipativa em todo o processo, desde a escolha dos tópicos, temas
e questões até a escrita da conclusão final sobre a fala. Diversos autores trazem essas discussões.
Rollemberg (2013), comenta esta relação de instigador e instigado, ou seja, o entrevistador é
alguém que motiva, pelo engajamento, mudança nas narrativas a partir da reflexão do entrevistado
sobre seus posicionamentos, por isto a liberdade das questões para garantir neutralidade do
entrevistador e objetividade das respostas. Nas entrevistas o cuidado de não se ter um roteiro
extenso era de promover espontaneamente na conversa, pontos de vista sobre o próprio trabalhador
docente e aquilo que era externo a ele, como a escola, a administração e outros elementos.
Nesta pesquisa houve momentos em que as questões articuladas e construídas durante a
entrevista, mostraram que o entrevistado criou uma interação maior com seu questionador ao aceitar
a interpretação que se fez de uma situação colocada pelo próprio entrevistado. Esta perspectiva é
interessante, uma vez que não foram feitas todas as entrevistas nas unidades escolares, e também
não foi sempre que fui bem recebido e atendido com uma sala para as entrevistas, onde estes
ambientes acabam por interferir na forma de como os professores poderiam responder sem ter
aonde esconder ou falsear uma resposta que não coincida com a realidade que nos cerca. Pos isto, é
tão importante ter uma construção discursiva coparticipativa da resposta ao se ter a análise das
respostas analisadas pelo pesquisador (SANTOS, 2013).
Estas orientações são percebidas nas entrevistas, porém estas cambalearam entre fazer seguir
um roteiro semi-estruturado com diálogos que buscavam uma resposta espontânea e mais completa
do entrevistado sem interferência com explicações ou discussões sobre um ponto obscuro ou que o
sentido para o professor não fosse o mais adequado na resposta, porém mostra a realidade que é
observada pelo interrogado e o questionador.
Então, assim, não é só o lugar do trabalho.Tem toda uma afetividade que a gente constrói. A
gente viu aquela escola crescer, os altos e baixos dela. Então a gente acaba fazendo o
máximo que pode dentro do pouco tempo fazendo o máximo que pode. (Professor 7).

Nesta resposta do professor identifica-se como alguém que tem um laço afetivo maior com a
escola, fazendo entender que o espaço de trabalho possui uma relação subjetiva com o entrevistado,
e indicando uma condição de que o lugar é de socialização não só pela interação entre os membros
da comunidade escolar, mas de ponto de vista o qual se faz integrado ao local.
Outra ferramenta metodológica elencada para facilitar a compreensão do que aqui se propõe,
é o mapeamento das ideias e conceitos, expressos de maneira gráfica para melhor entendimento do
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objeto de pesquisa,

e, que caracteriza-se por uma

união dos referenciais teóricos das

representações sociais com a técnica dos “mapas”, que nesta pesquisa é nomeada Mapa
Representacional (MR). Para exemplificar como este recurso didático será utilizado, apresenta-se
abaixo um mapa mental que evidencia as principais categorias encontradas nas entrevistas
realizadas com os profissionais que ministram a disciplina de Sociologia, no Ensino Médio, na rede
estadual de ensino de Goiânia.
Imagem 1 - Mapa mental das categorias principais nas entrevistas transcritas e suas correlações

Fonte: Imagem criada pelo autor MELO, M.A.P. (2017)

Cabe enfatizar que o mapeamento pode ter uma representação cíclica, radial hierarquizada
ou mais orgânica com raízes conceituais se ramificando conforme a quantidade de relações
existentes (SAFAYENI; DERBENTSEVA; CAÑAS, 2004). Nesta pesquisa utilizou-se diferentes
organizações gráficas, porém, o sentido do mapeamento ao privilegiar a organização de
informações e conceitos categorizados é o que orienta as interpretações a partir das leituras das
imagens construídas para este trabalho. Seguindo as orientações dos mapeamentos, poderíamos
fazer um mapa mental que traria informações simples mas sem explicar a correlação das categorias
principais que levantamos na pesquisa de acordo com as entrevistas, conforme pode-se verificar na
Imagem 1.
As primeiras de técnicas de mapeamento presentes na literatura foram desenvolvidas por
Joseph Novak na década de 1970, com os Mapas Conceituais (MCs), que são reconhecidos como
organizadores gráficos que representam o conhecimento apreendido a partir de uma proposição
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explicativa ou pergunta focal em níveis hierárquicos explicativos, facilitando a aprendizagem
(DAVIES, 2010; CAÑAS; NOVAK, 2006).
Conforme Novak (2010), as ideias e conceitos generalizados são desdobrados em outros
conceitos abrangentes que ao permitirem detalhes nos seus níveis hierárquicos mais específicos
exibem as categorias, conceitos, teorias com grau de importância para elucidação dos
questionamentos da pesquisa.
No processo de coleta de dados algumas falas podem trazer essa ampliação do conhecimento
dos conceitos. Por exemplo a Professora 3 ao dizer, “Eu estou com a cabeça lá no meu
planejamento, pois eu quero passar meu feriado sem preocupar com isso”, mostra como é tratada a
categoria Tempo e Trabalho Docente em relação ao planejamento, identificando uma preocupação
com o controle do trabalho, ao mesmo tempo que mostra uma precariedade na organização do
tempo do trabalhador para realizar suas atividades.
Aguiar e Correia (2013) trazem o entendimento de que os MCs devem partir de um
“Conceito Inicial”, utilizando um “Termo de Ligação”, que tem por termino a elucidação da
pergunta focal. Nas representações gráficas apresentam uma ou mais setas saindo da caixa do
conceito, podendo apresentar seta(s) chegando à caixa do conceito(s). Visualmente, os elementos
são mostrados de maneira que as proposições formadas por Conceito Inicial – Termo de ligação
(verbo) → Conceito final externalizem as relações conceituais para uma explicação melhor.
Os autores ainda destacam que o MC tem por finalidade estimular um exercício de síntese
pela seleção dos conceitos mais relevantes, sem restringir o número de proposições que possam
explicar a problemática proposta. Porém neste trabalho, alguns mapas estão ligados sem o Temo de
ligação, e a conexão é feita entre as Categorias Principais e as Subcatergorias de explicação,
mostrando um desenho de como podemos ver os fatores de interferência nas categorias.
Aguiar e Correia (2013) explicam a forma hierárquica que a representação gráfica deve
papresentar no MC, para diferenciar progressivamente os conceitos em níveis cada vez mais
detalhados e de demonstrar a integração abrangente entre os conceitos. No caso do trabalho desta
pesquisa usou-se categorias para representarem os conceitos mais gerais das representações sociais
presentes na Escola e conciliou-se com as subcategorias, as quais explicitam mais especificamente o
entendimento generalizado. Ou seja, os conceitos (categorias) mais gerais são colocados no topo do
MC, de modo a ordenar os conceitos mais específicos (subcategorias) subordinados em níveis
inferiores que formam uma rede de proposições explicativas. A possibilidade de uso desta técnica
permite fazer as ligações entre os conceitos com proposições afirmativas, que viabilizam explicação
entre as proposições, pergunta focal, hierarquia dos conceitos, revisões e modificações contínuas
pelo entendimento do mapeador a partir dos organizadores gráficos (AGUIAR; CORREIA, 2013).
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Cabe considerar que o conhecimento cientifico não é estático, sendo assim, as revisões dos
conceitos

(categorias)

apresentam

uma

oportunidade

de

utilizar

os

erros

conceituais exibidos nos Mcs, construídos previamente, e na própria atualização como forma de
orientar as próximas etapas da aprendizagem das questões discutidas (CICUTO; CORREIA, 2013).
Guareschi, Hernandez e Cárdenas (2010) ao formularem o que seria um mapa de
representações, destaca algumas etapas na construção do mapeamento, dentre estas faço os
seguintes procedimentos para esta pesquisa: leitura e análise em profundidade e retomada dos
objetivos do estudo, estruturação da representação social resgatando seus elementos cognitivos,
afetivos e cotidianos, construção de mapas gráficos que possibilitem visualizar a relação entre ideias
e imagens, e a associação entre as dimensões encontradas. Com estes elementos a arquitetura do
que delimitaríamos de mapa representacional – MR apresenta representações centrais e núcleo(s)
com aglomerado de ligações de elementos constituintes diferentes quantitativamente e
qualitativamente do resto de significados na rede.
Para os autores, uma pesquisa deve ter um indicador central dos elementos nucleares sobre o
fenômeno estudado, este podendo trazer significados emergentes e recorrentes nos textos ou
respostas de questionários e entrevistas, além dos discursos. Assim, os conteúdos mais frequentes
ganham um caráter central, constituindo os elementos da representação social elaborada, e a qual é
determinada pela organização criativa das conexões entre os próprios elementos da representação.

1.2. PERFIL DOS DOCENTES DE SOCIOLOGIA
Em concordância com os procedimentos metodológicos escolhidos, Para referenciar o
sujeito entrevistado, ou seja o professor de Sociologia do Ensino Médio, optou-se pela estratégia da
codificação numérica, com a intenção de preservar as fontes, o reconhecimento dos professores e
das unidades escolares que serviram de campo para a coleta dos dados.
Foi feito um levantamento sobre o perfil dos profissionais, considerando idade, sexo, estado
civil, formação, situação funcional, tempo de carreira, remuneração, quantidade de escolas em que
trabalha, carga horária, quantidade de turmas, estratégias, materiais/ferramentas e práticas
pedagógicas mais utilizadas, além de dados referentes ao perfil dos alunos atendidos e motivações
para a regência.
A idade dos entrevistados vai dos anos até 60 anos, sendo a maioria na faixa dos 30 aos 47
anos. Dos 9 entrevistados, somente um é do sexo, masculino. Sobre a autodenominação da cor, 6
dos entrevistados se declararam Brancos e 3 Pardos. O Estado Civil dos entrevistados apresentam 5
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Solteiras, 3 Casados e uma Separada. Em relação a religião, 6 são Católicos, 2 “Sem religião” e 1
Protestante. A maioria não trabalha em outra atividade, somente um entrevistado fez o comentário,
mas não destacou como complementação necessária.
Os entrevistados são todos efetivos e com curso superior e licenciatura na área de atuação,
porém, a situação funcional de cada um se diferencia quando analisamos o tipo de estabelecimento
onde atuam, alguns professores e unidades escolares possuem privilégios segundo o porte da escola,
recebem incentivos financeiros e programas que são diferenciados de acordo com o porte, como
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que são as verbas oriundas do Governo
Federal e relacionadas com a quantidade de alunos matriculados na unidade escolar.
A Tabela 1 retrata os professores entrevistados e seus locais de serviço
Tabela 1 – Professores de Sociologia no Ensino Médio em Goiânia por tipo de Escola
TIPO DE ESCOLA EM
QUE É PROFESSOR

ENTREVISTADOS PORCENTAL
(%)

Pública
7
78,0
Pública e Privada
1
11,0
Privada e Conveniada
1
11,0
Fonte: Tabela criada pelo autor MELO, M.A.P. (2017)

A diferença das escolas públicas e privadas/conveniadas está também na manutenção destas
instituições, pois as conveniadas recebem uma contribuição dos alunos, porém os valores são
inferiores aos praticados no mercado, mostrando a diferenciação de que tipo de público elas
atendem onde por se ter recursos cria-se a ideia de melhor preparação e oportunidades mais
equiparadas na formação.
Tabela 2 - Cruzamento das informações de progressão horizontal e início da carreira
CATEGORIA POR TEMPO E
FORMAÇÃO (PROGRESSÃO
HORIZONTAL)
A
B
TOTAL

QUANDO INICIOU A CARREIRA
DE PROFESSOR EFETIVO NO
ESTADO DE GOIÁS
1999 2004 2010 2011 2012
1
2
2
1
2
1
1
1
4
2
1
Fonte: INEP - Censo Escolar 2016

TOTAL

5
4
9

Pelo tempo de carreira entre os professores entrevistados, existe um atraso na categoria para
conseguir se aperfeiçoar, conforme Tabela 2. Esta situação pode ser indicativa de vários fatores, por
exemplo, o professor não tem formação suficiente para fazer o pedido de progressão horizontal, ou
por que não demonstrou interesse suficiente para aperfeiçoar, ou o Estado e outras instituições não
têm fornecido formações que sejam condizentes com a necessidade dos professores.
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A remuneração dos professores é um reflexo das carga horária que cumprem, da formação
que possuem e do tempo de serviço no setor público. Ao compararmos a Tabela 2 com as
informações no quadro da Imagem 2, constata-se que os maiores salários são de quem tem maior
carga horária e grau de formação acadêmica avançada, pois são os casos diretos que podem
influenciar nos valores para quem possui licenciatura (PIII) e de quem tem especialização (PIV).
Ressalta-se que no comparativo o menor salário é maior do que o inicial de 20 horas
semanais, porém, a maioria recebe por 40 horas semanais, sendo que existem casos de 60 horas
semanais entre os entrevistados. Destaca-se, ainda, que a partir de 2004, uma das gratificações que é
concedida a cada 5 anos reduziu de porcentual, de 10% para 5%, incidindo sobre a remuneração
básica, sendo os mais antigos antes de 2004 têm um salário maior que outros colegas mesmo tendo
até carga horária similar.
Tabela 3 - Cruzamento sobre a remuneração dos professores e início da carreira
REMUNERAÇÃO

QUANDO INICIOU A CARREIRA DE TOTAL
PROFESSOR EFETIVO NO ESTADO
1999 2004
2010
2011
2012
R$1,525.00
1
1
R$2,000.00
1
1
R$3,200.00
1
1
R$3,600.00
1
1
R$3,800.00
1
1
R$4,000.00
1
1
R$5,400.00
1
1
R$5,450.00
1
1
R$6,700.00
1
1
TOTAL
1
1
4
2
1
9
Fonte: Portal da Transparência do Servidor do Estado de Goiás4

Comparando o salário mínimo e a remuneração que o professor recebe, também mostra um
pouco do que seria a desvalorização do professor em relação a sua remuneração, pois em 2016 um
trabalhador com 40 horas semanais de serviço ganhava R$ 880,00 (Decreto 8.618/215). Um dos
entrevistados disse em entrevista que os professores não ganhavam tão mal. Este mesmo professor
era o que tinha o maior salário, talvez para ele, a percepção do que ele ganhava, comparado com a
realidade do trabalhador brasileiro, pode distanciá-lo de um discurso de que os professores são
desprovidos de poder econômico. Esta percepção esteve recorrente nas respostas das entrevistas.

4

Os valores das remunerações foram alterados com arredondamentos para cima e para baixo, protegendo
confidencialidade dos entrevistados.

melhor
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Sobre a relação entre o trabalho realizado e sua remuneração satisfatória correspondente
pelo serviço temos a seguinte narrativa
A aula que ele dá é exatamente o salário que ele recebe. Como se o professor ganhasse
pouco, ou só, é... polemizando né, como se realmente o salário fosse pouco, e tal, não sei o
que; não estou falando que não é não. E ai... eu falei para ele, né, Meu salário não tem nada
a ver com a aula que eu dou; não importa, não importa [...] (Professor 7)

Podemos associar o baixo nível de progressão dos professores (Tabela 2) com o maior grau
de pós-graduação no grupo, pois dos 9 entrevistados somente 2 possuíam mestrado e a maioria
possui especialização, sendo a maioria dos entrevistados com o cargo de professor PIV (44%) e os
outros PIII (56%), ou seja, muitos ainda só possuem a licenciatura, inclusive a professora mais
antiga em atividade como pode ser conferido na Tabela 4.
Imagem 2- Tabela salarial referência 2015 dos professores da SEDUCE

Fonte: SINTEGO5

A necessidade por maior remuneração faz também aumentar a carga de trabalho, e para isto
os professores de Sociologia buscam completar a carga horária atuando em mais de uma escola.
Quanto menos tempo tem de carreira, a busca por mais de uma unidade aumenta, conforme pode ser
observado na Tabela 5, que demonstra o quantitativo de escolas que os professores atuam. Isto se dá
pela experiência que este tem, além do porte da escola com maior quantitativo de estudantes. Estes
fatores fazem o professor ser requisitado em escolas conforme sua iniciação na carreira,
normalmente os mais novos acabam indo para localidades com menor carga horária disponível, ao
contrário dos professores mais antigos que já conseguiram se deslocar para uma escola com maior
5

Disponível em: <http://sintego.org.br/midias/downloads/02052017163653.pdf> Data: 24/05/2017.
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carga de trabalho. Tal regra pode ter exceções, professores em localidades mais afastadas podem ter
maior carga horária pela falta de outras unidades nas vizinhanças concentrando assim o quantitativo
de alunos maior e consequentemente maior carga horária disponível.
Tabela 4 - Cruzamento do tempo da carreira com o cargo/função que se encontra
CARGO6

QUANDO INICIOU A CARREIRA
DE PROFESSOR EFETIVO

TOTAL

P III
P IV
(Professor com (Professor com
licenciatura)
especialização)
1
0
0
1
1
3
1
1
1
0
4
5
Fonte: INEP – Censo Escolar 2016

1999
2004
2010
2011
2012
TOTAL

1
1
4
2
1
9

MACÊDO e NETO (2013), explicam essa situação de busca por mais de uma escola para
exercer sua função docente, como uma questão de sobrevivência, “Devido aos baixos salários, o
trabalhador docente, na maioria das vezes, possui dupla ou tripla jornada de trabalho, podendo ter
vínculo efetivo em um turno de trabalho e contar com outras formas de contratação nos demais
turnos.” (idem, p.159), além disso, “[...] às vezes, mesmo o docente trabalhando em apenas uma
unidade educacional, ele presta serviço em mais de um turno.” (idem, p.182)
Tabela 5 - Cruzamento de escolas em que trabalham com tempo da carreira
QUANTIDADE
ESCOLAS
EM
TRABALHA
1
2
3
TOTAL

DE
QUE

QUANDO INICIOU A CARREIRA DE
PROFESSOR EFETIVO NO ESTADO
1999

2004

1

1

2010

2011

TOTAL

2012

2
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
Fonte: Professor entrevistado e INEP – Censo Escolar 216

4
3
2
9

Nas narrativas dos professores, pode-se extrair informações com relação a esta situação,
detectando que alguns trabalham em mais de um sistema educacional, municipal ou estadual, e eles
se referem ao fato dizendo “sou do município [...]” (Professor 1), para designar que trabalhavam na
rede municipal de ensino e na rede estadual, visando garantir uma renda melhor, sendo que a
6

Todos os professores que ingressam por meio de concurso público no Governo Estadual de Goiás possuem licenciatura

sendo empossados com no cargo P III. Após o estágio probatório os professores podem subir de cargo passando a ser P
IV.
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remuneração é diferente nos dois sistemas, inclusive com menos horas de trabalho e remuneração
melhor no plano de carreira da municipal. Ou então, relatar que tem uma renda maior “porque à
noite eu trabalho em outra escola [...]” (Professor 1), com a mesma finalidade, aumentar a renda.
Este fato demonstra que há uma ampliação na jornada de trabalho, com mais de uma fonte pagadora
e no mesmo serviço.
Este dado oferece pistas de uma visão sobre a carreira docente, e sinaliza para um alerta
sobre a desvalorização da profissão, no quesito salarial, e o próprio professor, mesmo se sentindo
desconfortável com a situação, mesmo demonstrando ter consciência política e reconhecer as
tramas do funcionamento do sistema político e econômico do país, se insere na lógica do sistema de
forma a se 'conformar' com a situação.
Observou-se também, com relação à remuneração dos professores, que aqueles que
trabalham próximo da microrregião central, possuem um salário maior, porém, devem ser
observados dois pontos: o primeiro diz respeito ao tamanho da unidade escolar, pois com mais
alunos, mais turmas existem e mais carga horária disponível; o segundo ponto é sobre a quantidade
de escolas que um professor atende. Estes dois aspectos são demonstrados Tabela 6, que apresenta
as escolas e os professores com suas respectivas microrregiões e remuneração correspondente a
cada um.
Tabela 6 - Cruzamento do estabelecimento, microrregião e quantidade de escolas que atende com remuneração

1

1
Sul
2
2
1
Central
2
3
1
Central
1
4
1
Mendanha
2
5
1
Central
1
6
1
Mendanha
1
7
Sul
3
8
1
Sudoeste
1
9
1
Mendanha
3
Fonte: Professores entrevistados, INEP – Censo Escolar 2016, SEDUCE, Portal da Transparência do
do Estado de Goiás, adaptado pelo autor MELO, M.A.P. (2017)

A questão da carga horária

$6,700.00

$5,450.00

$5,400.00

$4,000.00

$3,800.00

$3,600.00

REMUNERAÇÃO
$3,200.00

QUANTIDAD
E DE
ESCOLAS EM
QUE
TRABALHA

$2,000.00

MICRORREGIÕE
S DE GOIÂNIA

$1,525.00

COLÉGIO/
PROFESSO
R

1
Servidor

apresentada na tabela acima é o reflexo do cotidiano do

professor em busca de uma remuneração adequada, porém, a formação (pós-graduação) e
quantitativos interferem nesta necessidade. E as narrativas nas entrevistas confirmam isto quando
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eles dizem, “Sempre carga cheia [...] acaba que tenho vinte e seis turmas” (Professor 1) ou “Então
hoje, treze salas, treze aulas de Sociologia, e eu pego Filosofia, fico com mais treze de Filosofia,
fico com vinte e seis aqui de manhã [...]” (Professor 2), e ainda relatam que “No começo eu
trabalhava também à noite, pra fazer as sessenta horas, pois eu queria ganhar mais [...]” (Professor
2). No caso para receber por 40 horas semanais o mínimo é de 28 aulas em sala de aula e o máximo
para as 60 horas semanais é de 42 aulas.
Nestas condições podemos perceber como o professor acaba culpando o tempo pela
precarização do seu trabalho com a disciplina de Sociologia, porém, ele é consciente disto “[...],
nossa carga horária é muito alta, muito alta que eu digo é assim, não é que a carga horária é alta, a
carga horária é padrão da maioria dos professores [...]” (Professor 4), e enfatizam “Então é muito
ruim, essa questão de carga horária, pra mim é o que é uma das coisas piores, assim.” (Professor 4);
“A carga horária para mim é o maior problema que existe.” (Professor 5); “[...] não é fácil diante
dessa carga horária tão reduzida que a gente tem de uma aula semanal, é muito complicado.”
(Professor 6)
Ao fazermos a comparação das respostas do questionário sobre a quantidade de turmas que
leciona e o quantitativo de aulas de Sociologia ministradas, detectamos que a maior parte da carga
horária dos professores é ocupada com esta disciplina, entretanto, alguns se responsabilizam por
outras disciplinas, como Filosofia, seguido de História e Geografia e Ensino Religioso.
Diante desta situação, o professor cria certas estratégias, para driblar a questão da carga
horária insuficiente, apesar de se sentir desconfortável, reconhecendo que o tempo não ajuda na
manutenção de uma prática mais elaborada, e consciente do seu acúmulo e consequências para suas
práticas educacionais. Nas narrativas, falas que explicam a estratégia o professor: “Então, não é que
eu chego aqui de paraquedas, não é isso que eu tô falando! Mas assim, eu ministro a aula ou faço
alguma estratégia, é muito simples e tal, nada muito elaborado, porque não dá tempo. Porque acaba
não dando tempo. [...] É o período que eu acabo ministrando as aulas aquém do que eu gostaria,
muitas vezes, entendeu? [...] que é pouco tempo pra eles pensarem, também pouco tempo pra eles
falarem [...]” (Professor 4).
Outro fator interessante levantado com o questionário foi sobre a formação no curso de
Licenciatura ser suficiente para o exercício da docência, onde a maioria (67%) não se sentiu
contemplada pela formação para a regência em sala. Isso está condizente com as respostas sobre a
contribuição da Licenciatura para a prática docente, pois a burocracia e teoria aparecem nos dados
em categorias que expressam a importância da base acadêmica para o trabalho docente; o
conhecimento

sobre

conteúdos

pedagógicos

(Currículo,

Práticas

político-pedagógicas);
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planejamento de aulas e a própria prática docente que poucos acreditaram contribuir para o
exercício da função.
Ao mesmo tempo, sinalizaram para falhas na Licenciatura, afirmando que o conteúdo de
prática docente em sala de aula é insuficiente; reivindicam novas formas de estágio, e uma
comunicação melhor entre a universidade e os estabelecimentos de ensino para melhor preparação
do futuro docente. Pode-se inferir, a partir desta necessidade explicitada nas narrativas dos
professores, que esta realidade, de deficiência, que eles atribuem à formação, leva ao desejo de uma
formação continuada, sob a alegação de que aí receberão mais estratégias de práticas e trocas de
experiências para melhorar o repertório pedagógico. O Gráfico 1, retrata os desejos de formação
explicitadas nas narrativas
Gráfico 1 - Porcentual dos tipos de pedidos de formação mais citados entre os entrevistados

Fonte: Professores entrevistados e autor MELO, M.A.P. (2017)

Em diversas declarações ficaram presentes os esforços dos professores em oferecerem a
maior dinâmica possível para se trabalhar os conteúdos com os estudantes, porém, estes sofrem com
a infraestrutura precária em algumas unidades educacionais. A falta de espaços adequados ou a
ausência de materiais pedagógicos diversificados são fatores que somados à redução do tempo para
o trabalho afetam diretamente o trabalho docente e o resultado pedagógico do aprendizado do
aluno. Os professores acreditam que se o tempo em sala de aula com estes estudantes fosse
ampliado para mais de uma aula semanal, os resultados dos debates, produções e atividades
poderiam melhorar não só o aprendizado, mas também, as condições do trabalho docente, pois foi
verificado que os professores estão cientes das falhas na transmissão de conteúdos, fator que
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possivelmente pode ser reparado em outra etapa da vida acadêmica do estudante ou no próprio
cotidiano e vida laboral do mesmo.
Com relação às estratégias didáticas que utilizam em sala de aula, pode-se extrair das
narrativas que, apesar da quantidade de possibilidades que encontram para as práticas educacionais
serem diversificadas, tem algumas que são mais utilizadas que outras. O Gráfico 2, representa o
que foi coletado com relação a este quesito nas demonstrando que as mídias e o livro didático se
encontram como base da regência, seguido pelo uso de revistas e assuntos da atualidade debatidos
em sala de aula. O uso de pesquisas e apresentações em salas de aula, através de painéis, seminários
e outros recursos didáticos é algo bem explorado pelos professores, porém, existem atividades que
poderiam ser mais desenvolvidas dentro e fora da sala de aula e da escola.
Gráfico 2 - Porcentual de estratégias, materiais/ferramentas e práticas pedagógicas mais utilizadas entre os
entrevistados

Fonte: Professores entrevistados e autor MELO, M.A.P. (2017)

Apesar desta variedade de estratégias, materiais/ferramentas e práticas pedagógicas, os
professores ainda revelaram carências por instrumentos materiais e teóricos para proporem
inovações ou atualizações em suas próprias práticas, porém isso, dificilmente será mudado caso os
professores não consigam ter um controle maior no tempo dispendido ao trabalho docente.
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Em relação ao trabalho nas práticas pedagógicas o Professor 6 afirmou sobre a necessidade
de múltiplas formas de desenvolver o ensino-aprendizagem e disse que conseguia alcançar o
sucesso: “Tentando outras alternativas.”. Mas ter um repertório não garante o sucesso, pois o fator
Tempo altera a forma de passagem do conteúdo. Na fala do Professor 4, percebe-se uma
concordância com esta situação, quando ele disse que: “[...] eu demorei a me adaptar com isso, a
entender que eu deveria reduzir ao máximo, até mesmo pelo tempo, pelo contexto [...]”. Porém a
aproximação com os estudantes força essa necessidade de alternativas para aproveitamento
conforme conteúdo, o Professor 6 se posicionou com relação ao enfrentamento para superação da
sua condição social, e comenta: “[...] então, na verdade, você utiliza outras alternativas que você
não tem na escola, então, a superação acontece por meio disso, tentando, é dar um jeitinho, vamos
dizer assim; é péssima essa expressão, mas é isso que a gente faz no cotidiano, tenta uma segunda
via”.
“Explicando o máximo que eu posso, tirando dúvida o máximo que eu posso, indicando
coisas pros meninos, leituras, vídeos, músicas, que eu acho que promove aquela discussão,
incentivando o estudo mesmo, geral [...]” (Professor 4). Para o professor a retribuição é uma forma
de motivação, “Então assim, os pequenos gestos de carinho, os pequenos gestos de agradecimento,
ou de mudanças, sabe, te dão um ânimo muito grande.” (Professor 7)
As limitações que são imputadas ao professor, fazem com que ele produza de tal forma, em
situações tão adversas, que acaba por comprometer sua prática pedagógica. Na verdade, a Escola,
um espaço de formação cidadã, de aquisição de conhecimentos, está submetida a uma lógica que a
obriga, apesar dos limites do professor, a dar respostas com relação à sua produtividade, sendo
forçada a adequar sua proposta de ensino para atender a demandas externas, como avaliações
externas (ENEM para ingressar no Ensino Superior, por exemplo), resultando que a preocupação
com resultados prevalece em detrimento do conhecimento científico.
Nas narrativas dos professores encontrou-se, também, referência à questão da postura do
aluno, seu desempenho em aprender em sala de aula, e da gestão escolar diante de problemas
relacionados a isto. A gestão escolar cobra uma postura do professor, entretanto, não oferece
estratégias ou saídas para resolverem o problema, é como se o trabalho pedagógico fosse individual,
do professor, e não coletivo. Esta preocupação com a realidade ou cotidiano do aluno e a relação
com os estudos na escola é uma preocupação para os professores, uma vez que a participação e o
sentido do conteúdo devem fazer parte do trabalho docente. Anteriormente foi exposto como um
professor tem a preocupação com o contexto o qual está transmitindo o conteúdo para os alunos
afim de que eles se interessem mais e interajam de forma mais crítica sobre o mundo, porém os
reflexos dos resultados na vida do aluno não são imediatos.
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Eu posso dar uma aula, posso tentar dar, planejar uma aula x, mas, se o meu aluno não, ele
não recebe ou não responde né, não tem sentido nenhum. Então, é ele, o sucesso da aula, o
sucesso do meu trabalho não vem de mim; vem de como que o meu aluno ele, ele percebe o
valor daquilo, né. (Professor 7)
O aluno ele gosta de debater; ele gosta de apresentar trabalhos; e ele gosta de fazer
trabalhos criativos: ele gosta de fazer uma peça, ele gosta de, é elaborar uma paródia de
uma música; ele é resistente à atividade inovadora, mas, depois que ele faz ele tem aquele
orgulhinho de que: “O que eu fiz ficou bem feito!” Então ele gosta de participar. (Professor
9)

Ao fazermos um comparativo, conforme Tabela 7, sobre a quantidade de alunos especiais
atendidos pelos professores dos colégios pesquisados, descobrimos que a maioria possui pelo
menos um aluno, porém, somente uma professora comentou que tal situação causa um certo
desconforto. Pois os alunos especiais precisam, às vezes, de um professor exclusivo que os
acompanhem, e que os professores regentes das disciplinas façam atividades pedagógicas conforme
o currículo, mas que atenda às necessidades deste público específico.
Tabela 7 - Colégios com alunos inclusivos
UNIDADE
ESCOLAR

Colégio 1
Colégio 2
Colégio 3
Colégio 4
Colégio 5
Colégio 6
Colégio 7
Colégio 8
Colégio 9

TIPO DE
UNIDADE
ESCOLAR

QUANDO
MICROREGIÃO QUANTIDADE DE
INICIOU A
DE GOIÂNIA ALUNOS ESPECIAIS
CARREIRA DE
NA 3ª SÉRIE DO
PROFESSOR
ENSINO MÉDIO
EFETIVO

Regular
2011
Sul
Regular
2012
Central
Integral
1999
Central
Regular
2010
Mendanha
Regular e Militar
2004
Central
Regular
2010
Mendanha
CEJA
2010
Sul
Regular
2010
Sudoeste
Regular
2011
Mendanha
Fonte: SEDUCE; INEP – ENEM 2016

0
4
3
1
7
0
3
0

Alguns fatores podem ainda ser destacados da Tabela 7. O primeiro é que os colégios da
microrregião Central possuíam a maior concentração de alunos (pelo menos na 3ª série do Ensino
Médio), talvez por facilidade de acesso ou presença de profissional para atender o aluno inclusivo,
já que são poucos professores disponíveis na rede, sendo até necessário criar contratos temporários
para fazer este atendimento. O segundo destaque é que a maioria dos professores que tinham menos
tempo de serviço, possuiam alunos inclusivos. Outra constatação é que os pais reivindicam melhor
educação para os filhos, pois as escolas militares são as melhores nos índices de avaliação externa
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(IDEB e ENEM). Assim, o professor do Colégio 4 representou aquilo que se tem de comum na
rede pública estadual no atendimento a inclusão, uma falha no preparo do profissional e falta de
formação, mostrando a precariedade que se tem ao atender especificidade de uma parcela do
discentes, conforme falou da docente registrada
[...] talvez o que eu acho que hoje a gente discute muito, essa questão de inclusão, que a
gente é muito cobrada na escola. Claro que a gente tem apoio na escola, mas eu mesma me
sinto muito mal, assim, de ver que às vezes eu não tenho domínio para fazer uma atividade
inclusiva, sempre fica pra professora de apoio, isso é algo que eu busco projetar, essas
atividades, mas é falta de domínio mesmo, né? Eu não sei o quê que cada deficiência. Até
onde eu posso ir. (Professor 4)

Está situação apesar de se ter apresentado numa fala específica é realidade na rede pública
estadual, pois conforme foi identificado os pais ainda querem uma educação para os filhos, mesmo
sendo em situações adversas socialmente para a família do aluno de inclusão e para a Escola que
acolhe. Esta ocorrência tem amparo melhor no setor público do que no privado, pois o Estado se
responsabiliza ao ter que contratar ou delegar a função de professor para ser apoio ao estudante.
Imagem 3 - Mapa representacional das motivações da regência do professor

Fonte: Professores entrevistados e autor MELO, M.A.P. (2017)

Para finalizar o perfil dos professores desta pesquisa faremos uma análise sobre as
motivações que levam à permanência e desenvolvimento do trabalho docente entre os entrevistados.
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Na Imagem 3 temos um mapa representacional que mostra as respostas dos professores ao
questionário e as categorias criadas para explicar as motivações destes para estarem na carreira de
magistério na área de Sociologia. A ilustração é um recurso o qual possibilita constatar de maneira
mais direta a relação entre as falas e as categorias representacionais as quais trabalhamos nesta
pesquisa.
Com relação às categorias de “Realização pessoal / profissional” e “Estudante conhecer a
área de Sociologia” apresentou-se narrativas que são independentes entre as categorias e outras que
agruparam as duas nas repostas, assim, o professor mostrou pensar em si mesmo na sua formação, e
que o sucesso da profissão está ligado ao pensar na forma ou maneira diversificada de se ter o
conhecimento da Sociologia pelos estudantes, mostrando que estes não são completamente
individualistas nas suas motivações para entrarem no mercado de trabalho. Ou seja, o sucesso do
ensino destes professores depende do sucesso do aprendizado dos estudantes, e mais a frente
percebemos que existe um conflito entre docentes e discentes quando um não consegue chamar a
atenção e o outro não consegue ater a atenção para atividades ou reflexões que podem contribuir
para uma melhor inserção na sociedade e desenvolvimento educacional na Escola.
Gráfico 3 - Estratégias, práticas e metodologias na aula de Sociologia

Fonte: Professores entrevistados e autor MELO, M.A.P. (2017)
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Apesar de se ter entre as repostas um pensamento de apresentação ou conhecimento da
disciplina de Sociologia, a ligação que os professores procuram saber é se o aprendizado dos
conteúdos realmente pode afetar a realidade do estudante ao fazê-lo perceber as contradições ou
assimilações o qual o cotidiano está permeado. No trabalho do professor o uso de estratégias citadas
por este no questionário mostra a preocupação em fazer o aluno se expressar nas atividades
desenvolvidas nas aulas de Sociologia, práticas educacionais e metodologias que desenvolvem um
discurso crítico individual ou coletivo se apropriando de temáticas e ferramentas (mídias digitais
entre outras) as quais os estudantes estão em contato como se apresenta na Gráfico 3. É bom
destacar que apesar de se ter nas falas os problemas com a infraetrutura pedagógica e física, os
professores ainda conseguem ter uma diversificação nas práticas educacionais com os estudantes,
mesmo assim, a problemática fica na forma da abordagem sobre o conteúdo, que deve-se alinhar
aos contextos cotidianos aos quais os educandos estão inseridos.

1.3. PERFIL DA ESCOLA CAMPO
No primeiro contato com as Escolas, utilizou-se da observação assistemática também
denominada espontânea, informal, simples, livre, ocasional e acidental, característica de uma
observação sem o emprego de qualquer técnica ou instrumento, sem controle e nem quesitos
observacionais previamente elaborados (LAKATOS, 2010; CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007).
Antes de ir a campo, foi feita uma triagem com base no Censo Escolar de 2013 a 2015, para
localizar as unidades educacionais com ensino médio que possuíam professores de Sociologia em
atividade de regência na sala. A base de comparação entre o porte físico do Censo Escolar e a
caracterização da sua comunidade escolar, foram os dados do Censo Escolar de 2016 (INEP) e
ENEM de 2015.
Com estas informações definidas e com o roteiro de entrevista pronto, iniciou-se uma
abordagem aos estabelecimentos de ensino, de forma gradativa, organizada segundo as
microrregiões. Para manter o anonimato das unidades escolares optou-se pela codificação numérica
acompanhando da palavra Colégio (Colégios de 1 a 9). Os Colégios 1, 2, 4, 6, 8 e 9 são de Ensino
Médio regular da Secretaria de Educação, cultura e Esporte (SEDUCE); O Colégio 5 conveniado
com a Polícia Militar de Goiás ( PMG); O Colégio 2 é um Centro de Ensino, em Período Integral,
parceria entre SEDUCE e organização civil não governamental e sem fins lucrativos, ICE - Instituto
de Co-Responsabilidade pela Educação; O Colégio 7, uma unidade que é Centro Educação de
Jovens e Adultos.
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Na entrada das escolas houve um padrão para se ter acesso aos estabelecimentos, pois
normalmente passa-se por uma secretaria ou balcão de informação. Em algumas escolas

o

atendimento era a mais agradável e os encaminhamentos eram feitos com muita organização. Na
recepção dos colégios militares sempre tinha uma recepção com funcionário, que recebia e permitia
o acesso à escola e aos professores, passando as informações necessárias. Porém, este procedimento
incorria em demora para abrir os portões. Em algumas unidades foi preciso falar com no mínimo
dois funcionários, um no portão, e as vezes aparecia ora o secretário da unidade, ora coordenador
de turno, ora diretor e até o próprio professor selecionado para a pesquisa.
Numa outra forma de recepção vê-se um hall, com portão controlado por uma funcionária.
Isto aconteceu em três escolas, que por serem bem fechadas, pareceu um presidio na entrada. Uma
entrada comum era por portão eletrônico, tudo controlado pela secretaria da escola, que tinha em
duas unidades escolares de nossa pesquisa.
A primeira visita e sondagem com respeito a existência de professores de Sociologia foi
realizada no Colégio 5, no qual percebeu-se um bom espaço de área construída, com ginásio
coberto, quadras abertas, além de amplo estacionamento e organização nas partes administrativa,
com recursos de informática para segurança (TV e câmeras de monitoramento) e uma padronização
na uniformização dos funcionários. Também foi constatada a presença de muitos auxiliares de
serviços gerais,

percebeu-se ainda a existência de equipamentos de limpeza sofisticados (no

estacionamento desta escola, o funcionário limpava a área externa com motor de soprador nas
costas) fato diferenciado em relação a outras unidades.
Sobre esta escola, tem-se a narrativa do Professor 5, que apresentou sua opinião sobre a
visão que tem de escola como espaço de conhecimento e demonstrou consciência com relação ao
papel do professor com relação à formação dos estudantes
A escola ela representa a luz né. Ela para mim eu volto sempre na ideia do Platão: é a luz
do conhecimento, é aqui que se busca a luz do conhecimento e qualquer coisa que nós
pensamos e qualquer mudança que realmente possa ter no mundo. Se não partir da escola,
de como eu sou professora, então a importância que tem tanto da formação dessa instituição
escola, porque senão não vamos dar mais conta; é a escola que ainda está trazendo alguns
princípios necessários para viver em sociedade, porque nem a família hoje está
conseguindo mais. (Professor 5)

O Colégio 3, é de Tempo Integral e atende exclusivamente o Ensino Médio, não utiliza a
maioria de suas salas por dois fatores: o primeiro que os alunos não querem estudar por período
longos por vários motivos, como trabalho e pais que não aceitam essas novas propostas de
educação. Na verdade, todas escolas de tempo integral de ensino médio, os Centros de Ensino em
Período Integral (CEPIs) extinguiram o turno noturno, e conforme existam escolas, mais CEPIs
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poderão surgir, como acontece em Pernambuco, conforme conversa com servidores da educação
daquele estado e de outros num evento chamado 1º Encontro dos professores de Sociologia em
Campina Grande – PB e técnicos pedagógicos da própria SEDUCE, que conheceram a realidade do
programa do Instituto de corresponsabilidade pela educação (IEC)7 de Pernambuco, que coordena e
presta consultoria de formação à comunidade escolar. Em outras unidades

estaduais, nas

informações se tem que todas as escolas são de tempo integral e não existe ensino noturno, em
muitos casos as comunidades das escolas não desejam se tornar integral. A Gestão do colégio não se
movimenta em favor dos discentes, pois tanto a direção, quanto coordenadores e professores
recebem uma remuneração de carga horária máxima (60 horas semanais), mas lhe são atribuídas
novas funções dentro da proposta dos CEPIs, recebendo constantes formações para áreas
pedagógicas e gestão, porém toda formação não é elaborada pela SEDUCE, mas pela organização
que tem esta “parceria”.
O professor 3 tinha um discurso centrado na concepção de uma escola conteudista, logo
focava o processo de ensino em questões como resolver problemas de ensino-aprendizagem, se
responsabilizando pelo fracasso escolar do aluno; encontrava empecilhos burocráticos ao ter que
preencher relatórios próprios do trabalho docente, com o tempo exacerbado para tal tarefa; tomava
para si os encaminhamentos de indisciplina e controle social entre os alunos, que quando eram
encaminhados para a coordenação, esta tomava medidas de coerção conforme regimento. Mas,
acima de tudo, ele visava preparar o estudante para quando ele saísse da educação básica. Essa
postura se aproximava da delimitação institucionalizadora que se tem do espaço escolar para
garantia de uma formação cidadã.
A escola é uma instituição, né? Que ela vai... que as pessoas procuram numa relação do
ensino e aprendizagem, né? E é uma passagem também, e ela é importante. Principalmente
no Ensino Médio, né? Que é uma coisa que marca muito. A escola da... sei lá, eu... porque
ela deveria ser até... é... chega! Não, não! (Professor 3)
Olha, na nossa escola nós temos sim, coisas que, mas, é... não é... é uma escola que nós
temos poucos alunos desse tipo de indisciplina. Quando é de indisciplina, a gente conversa,
é... a gente tem todo um aparato pra... a gente tem a coordenação, de levar, levar
advertência, eles têm uma pasta, aí aos poucos a gente vai tentando fazer, é lógico que a
gente tem aqueles alunos que no intento pedagógico a gente tenta (...) professores e a gente
tenta desfazer aquele grupinho pra não atrapalhar o andamento, porque o nosso objetivo da
escola é levar o aluno pro Enem. É ter esse objetivo pro Enem e também pra vida, né? A
gente fica falando isso, mas a cobrança é pra isso, pro Enem. A gente sabe que vai ter que
lidar com a indisciplina, então às vezes o aluno vai ver que tá, o por que ele tá
indisciplinado, às vezes a indisciplina é a falta de, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe
o que tá interpretando, então alguma coisa a gente tem que tá, aí sanar esse tipo de
problema. O aluno melhorar a autoconfiança, melhorar a base de autoestima dele. Então eu
considero o ensino muito ligado a essa questão [...] (Professor 3)
7
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A escola tem, a escola é uma parte em relação ao controle social, é isso que você tá
falando? De regras, tem, tem sim! Por que a gente vive numa sociedade que ela vai cobrar
do aluno, igual eu falo: vocês estão achando ruim aqui? Lá fora vão cobrar muito mais de
vocês. Então vocês podem até contestar algumas coisas, mas... por exemplo, uso do
uniforme, coisas assim, mas a escola, ela representa isso mesmo, é a da questão da
sociedade, mas também faz com que o aluno possa compreender essas diferenças, né? Da
sociedade. (Professor 3)
Um público aluno, então tem aluno ali, que cê tem, é.. no momento ele reconhece, no outro
ele nem sabe, mas quando sai, que ele vê como é o mundo, que ele vai amadurecendo, ele
olha pra escola com outro olhar, por isso que eles adoram olhar a questão do Ensino Médio,
né? (Professor 3)

No Colégio 2, foi pedido, informações na secretaria e a autorização de entrada foi liberada e
quem acompanhou o processo desde a entrada, foi um professor colega de Ensino Médio. Numa
sala as informações foram passadas por uma coordenadora que ouviu a proposta de pesquisa e
indicou a sala onde a professora estava em aula. Mesmo em aula foi permitida a interrupção para
contato e agendamento de entrevista com a professora, que além de ser colega de profissão era
conhecida de outros projetos e das disciplinas cursadas na Pós-graduação. Em outras unidades
escolares, como nos Colégios 1, 6 e 8, as coordenações forneceram todas as informações, inclusive
deixando ter contato com os professores mesmo estando em aula.
Percebeu-se, na fala de alguns professores, um entendimento sobre a escola e sobre o
docente como espaço e individuo socializador do conhecimento necessário para vida adulta do
jovem, ou seja, inserção no mercado e receptáculo de conteúdos, discurso presente na fala dos
professores 1, 2, 6 e 8.
É uma boa escola, não vou nem falar da questão física porque em escola pública é... escola
pública no Brasil, ou na América, sei lá, só da gente ter espaço com o... acho que até
melhorou muita coisa, a questão da gente ter espaço, nem sei te dizer, assim, mas a escola
boa é aquela que tem o espaço para o diálogo, que tivesse o espaço para a
interdisciplinaridade, que não tem, não adianta, tá lá, né? Você sabe que a visão é mesmo
setorizada. Você é professor disso, você é desse, não espaço para esse diálogo. Então seria
essa escola com esse diálogo, com interdisciplinaridade, seria a escola em que os alunos
pudessem experimentar, pudesse ser sujeito também junto, tá lá na teoria, mas o aluno não é
o sujeito não, da sua docência, ele não é. Então seria essa escola, um diálogo com a
sociedade, um diálogo dentro da escola, a interdisciplinaridade, a escola fora da escola
também, por que a escola é um muro cercado, aqui é um muro cercado, e que você tem de
tudo, é quase que um laboratório da sociedade, que você tem de tudo na escola. E eu não
vejo a escola fazer um diálogo também com a sociedade, não vejo fazer essa ponte, é um
ensino mecanizado, ainda mais agora, é um ensino mecanicista, né? Eu não sinto a escola,
é... próxima da Ciência da academia, eu não vejo isso, é um setor, é o Ensino Fundamental,
é um Ensino Básico, né? Ensino Fundamental, Ensino Médio, o que você faz é uma
preparação. O diálogo que a escola consegue hoje no diálogo, através da Secretaria de
Educação, o que a escola faz com a academia, com a Ciência, é apenas uma preparação
técnica pra se fazer uma prova, pra entrar numa faculdade. Você passa seu tempo todo
treinando alunos pra isso. (Professor 1)
A escola pra mim é lugar de mediação do conhecimento, instrumento do saber, espaço de
discutir, debater coisas que se passam na sociedade, é um saber sistematizado, por um lado,
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acho que talvez pela sociedade que vivemos, você vive isso, você tem esse passo, essa fase,
você cumpre essa fase, pra você pegar um diploma, fazer faculdade, eu acho que
principalmente esse espaço de socialização, também de conhecimento, e isso, né?
Mediadora do saber [...] (Professor 2)
Olha, um espaço de troca de experiências, de convivência e, principalmente, de
experiências; porque você aprende muito com o aluno também, não é um conhecimento de
mão única, eu aprendo muito com meus alunos e... e eles, lógico, aprendem comigo, uma
transferência de conhecimento. Mas é um espaço de diálogo, de reflexão; acho que, é um
espaço de convivência como nenhum outro; acho que esse é o espaço do, do conhecimento
mesmo, da reflexão. (Professor 6)
A escola pra mim é lugar de mediação do conhecimento, instrumento do saber, espaço de
discutir, debater coisas que se passam na sociedade, é um saber sistematizado, por um lado,
acho que talvez pela sociedade que vivemos, você vive isso, você tem esse passo, essa fase,
você cumpre essa fase, pra você pegar um diploma, fazer faculdade, eu acho que
principalmente esse espaço de socialização, também de conhecimento, e isso, né?
Mediadora do saber. (Professor 8)

É comum entre os entrevistados ter mais de uma perspectiva da Escola, como por exemplo o
Professor 1, que expôs um fator subjetivo para categoria, explicando ser a escola um o local de
realização pessoal e profissional.
Olha, a escola sempre foi a minha profissão, a escola sempre foi de onde eu tirei a minha
sobrevivência, né? Então a escola pra mim, além disso, a escola pra mim é um espaço em
que eu possa estar atuando, né, naquilo que eu me formei, na minha profissão. Naquilo que
eu estudei, naquilo que eu me formei, naquilo que eu estudo até hoje, então é o espaço que
eu posso ter essa prática. A prática da minha profissão, então é o meio, e... sendo esse meio,
é um meio também de uma formação. (Professor 1)

O professor 7 faz uma leitura da escola como uma instituição social, que está inserida em
uma sociedade, para a qual o estudante precisa ser preparado, sua função vai além do compromisso
com o ensino de conteúdos, e perpassando por valores como compromisso com as regras, assumir
responsabilidades, promover o crescimento de estudantes em situação de vulnerabilidade e
pertencentes a famílias desestruturadas, preparar o jovem para inserção na sociedade do trabalho ou
da formação continuada.
Olha, o Libâneo fala sobre, eu gosto de um conceito que eu acredito, que ele fala que a
escola é um espaço de síntese. Você tem aqui, né, um encontro de, de culturas né. Eu penso
a escola como um espaço formativo, de um determinado tipo de conhecimento que é
produzido, e... e que pode ser transferido mediante alguns interesses, né. É, mas eu penso a
escola como uma instituição social, é... que tem que ter um compromisso, né, quer dizer,
com o ensino e aprendizagem de determinados conteúdos. Mas esses conteúdos não são os
conteúdos estanques, tá bom, não estou pensando no conteúdo em si né. O compromisso
com a leitura; o compromisso com a escrita; o compromisso com o trabalho em grupo; o
compromisso... porque eu costumo brincar assim que a gente vem para a escola para
aprender a viver em sociedade, né, porque o que que é a escola? A escola é tipo um
microcosmos né, da sociedade. As relações sociais que você estabelece na escola você vai
estabelecer lá fora também, o tempo inteiro; lá fora você tem que trabalhar em grupo, lá
fora você tem que dividir tarefas, lá fora você tem que assumir responsabilidades, lá fora
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você vai ser avaliado, né; quer dizer, lá fora você vai aprender a se relacionar ou não com
esse ambiente. Tem o horário da entrada tem o horário da saída. Eu costumo brincar assim
que as vezes, muitos alunos, como eles não têm uma família bem organizada, e ai chega
numa situação de muita vulnerabilidade na escola, as vezes a escola é o primeiro lugar que
tem que ter regras: que tem que usar uniforme, que tem que ficar sentado, que tem que
ouvir o professor, né? (Professor 7)

O compromisso da escola em preparar o estudante não só para o domínio dos conteúdos
escolares, mas também para o mercado de trabalho, para transformar a sociedade, promover
mudanças pessoais e coletivas, aparece na narrativa dos professores.
Para mim a escola é o ambiente de mudar vidas. Transformar um aluno, principalmente
com a sociologia, com o olhar reflexivo naturalizado no dia a dia dele. Se ele aprender isso,
ele aprendeu Durkheim, aprendeu Weber, aprendeu Marx. Para mim isso é a escola: é um
ambiente de mudança.[...] (Professor 9)
Tabela 8 - Tipificação das unidades escolares e quantitativos de salas e funcionários
UNIDADE
ESCOLAR
Colégio 1
Colégio 2
Colégio 3
Colégio 4
Colégio 5
Colégio 6
Colégio 7
Colégio 8
Colégio 9

TIPO DE
ENSINO
MÉDIO
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Supletivo
Regular
Regular

ORGANIZAÇÃO

Nº DE SALAS
EXISTENTES

Nº DE SALAS
UTILIZADAS

SEDUCE
10
10
SEDUCE
14
13
CEPI e SEDUCE
21
9
SEDUCE
9
9
PMG e SEDUCE
25
25
SEDUCE
16
16
CEJA e SEDUCE
11
10
SEDUCE
16
16
SEDUCE
12
12
Fonte: INEP – Censo Escolar 2016 e SEDUCE

Nº DE
FUNCIONÁRIOS
56
80
43
55
102
64
42
77
63

Com relação ao porte da escola, buscou-se mostrar as diferenças entre os estabelecimentos
de ensino demonstrando características com relação ao tamanho das mesmas, usando dados
referentes ao quantitativo de salas e número de funcionários, como pode se ver na Tabela 8 8. O que
se percebeu foi que, na maioria dos estabelecimentos, existe uma utilização de 100% das salas de
aula, o que pode ser explicado pelos quantitativos de alunos (ver Tabela 9). Mesmo com a lotação
de sala de aula, o quantitativo de alunos nas salas lotadas, só intensifica o trabalho do professor,
pois este deve atender o maior número de alunos no mesmo espaço e no mesmo tempo que se tem
para turmas menores, o que acontece é uma desproporcionalidade na relação carga-horária e
8

Lembramos que comparação de metragens das escolas ou existência de espaços não seria tão preciso, pois todas

possuem banheiros, bibliotecas, salas para professores, direção, coordenações e secretarias. Porém dependendo das
condições da unidade escolar alguns espaços podem não ser utilizados como foi o caso de uma escola que tinha a
biblioteca interditada por causa de infiltrações. Também existem espaços que dependem de demanda como Sala de
recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) e outros locais para este público.
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quantitativos de turmas as quais os professores são encarregados de ministrar, este problema mostra
que uma infraestrutura física inadequada e a distorção que se tem na carga de serviço entre os
professores causa uma frustação, um mal estar para o professor que assume excessos e trablaho para
manter o mesmo rendimento salarial e ainda o vinculo com uma ou menos unidades escolares onde
teria de trabalhar para complementar quantitativo de horas para uma renda maior.
Na Tabela 9 a desproporção do quantitativo de alunos não está vinculado necessariamente a
um baixo grau de cobrança, fiscalização, controle e planejamento, pois o Colégio 3, mesmo tendo
um grupo pequeno de discentes, os professores são submetidos a uma carga de atividades muito
grande, ficando presentes na escola, todos os dias, durante uma jornada diária de 8 horas, ao
contrário de outros professores que só cumprem um turno, podendo a chegar 3 turnos com 10 horas
diárias de trabalho.

Colégio 1
Colégio 2
Colégio 3
Colégio 4
Colégio 5
Colégio 6
Colégio 7
Colégio 8
Colégio 9

Sul
Central
Central
Mendanha
Central
Mendanha
Sul
Sudoeste
Mendanha

10
13
9
9
25
16
10
16
12

593
1056
233
695
1958
1049
477
1131
844

1,20
5,80
0,00
12,60
0,60
16,00

6,8
9,5
0,8
2,4
6,4
11,9

10,70
7,60

13,8
10,3

QUANTIDADE DE ALUNOS
EM SALA POR TURNO (em
média)

TURNOS

TAXA DE REPROVAÇÃO

TAXA DE ABANDONO

QUANTIDADE DE ALUNOS

Nº DE SALAS UTILIZADAS

MICRORREGIÕES DE
GOIÂNIA

UNIDADE ESCOLAR

Tabela 9 - Estabelecimentos e quantitativo de alunos por sala

2
3
1
2
2
3
3
3
3

29,3
25,5
25,9
33,7
38,9
18,4
15,9
21,0
21,7

Fonte: INEP – Censo Escolar 2016; INEP – ENEM 2016 e SEDUCE

Ainda sobre a Tabela 13, observa-se que o Colégio 7 não teve informações sobre taxa de
abandono divulgada pelo ENEM, por fatores de quantitativo de estudantes insuficiente para
liberação de tais dados. Mesmo assim, é viável a realidade apresentada, pois as salas se
apresentavam realmente mais vazias e o professor entrevistado não apontou nenhuma distinção por
causa de falta de público para a unidade escolar.
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A taxa de abandono dos Colégios 4, 6 e 8, pode ser explicado não só por dificuldade de
aprendizagem, mas também em função da localização, são mais afastados do centro, ou pode estar
relacionado com um público que atendem, ou pela situação de risco que existe nas vizinhanças dos
estabelecimentos, também pela necessidade de ajudar a família, trabalhando ou auxiliando nos
afazeres da casa, como cuidar de irmãos mais novos para os pais trabalharem.
Comparando-se as taxas de abandono e reprovação pode-se fazer algumas inferências sobre
a realidade dos professores pesquisados, pois estes têm metas e cobranças feitas a partir de tais
índices (além de outros como IDEB e ENEM). Não se fará uma discussão sobre a situação ou
condição dos estudantes para estas taxas, mas é preciso ter em mente qual é a realidade vivida pelo
professor.
Uma observação relevante é que Colégios mais afastados da microrregião Central possuem
maior possibilidade de estarem inseridos em realidade diferenciadas em suas taxas de abandono e
reprovação, tanto por causa do público, quanto do quantitativo de alunos. No caso deste último
quesito, na Tabela 13, verificou-se que as taxas são independentes do tamanho do Colégio, porém
constatou-se que as unidades com menor público podem possuir um maior controle na comunidade
escolar influenciando as taxas. Averiguando as taxas, tem-se que os Colégios podem ter maior taxa
de abandono do que reprovação e vice-versa, porém existem cenários em que a permanência na
escola pode estar ligada a fatores internos e externos ao estudante. É importante perceber que a
origem do próprio tipo de público que a unidade educacional atende e localidade na qual estão
inseridos interfere na permanência e continuidade dos estudos, principalmente estudantes
pertencentes a classe menos favorecidas ou trabalhadora, que são os que mais sofrem em função do
meios em que estão inseridos.
Destacamos que a quantidade de turmas de Ensino Médio em Goiânia é de 1.174, ou seja,
para uma carga horária completa de 40 horas semanais de trabalho que se desdobra em 28 horas de
trabalho em sala de aula com regência e 12 horas de planejamento, seriam necessários 41
professores de Sociologia para cobrir toda rede estadual no município, isso levando em conta as 72
unidades escolares levantadas pelo INEP – Censo Escolar 2016 com atendimento exclusivo para o
Ensino Médio. Mesmo assim, nos últimos censos foi constatado que da existência dos 41
professores de Sociologia em 2013 somente foram encontrados em atividade em sala de aula 11
professores, essa situação se torna crítica com afastamentos, licenças, mudanças de funções e
aposentadorias, que agrava a situação da relação do quantitativo de efetivos em relação aos
contratos temporários entre os professores estaduais de Goiânia, que possui 1.082 efetivos em
atividade e 527 contratados, mostrando a necessidade de reposição do quadro de pessoal com
concursos. Isto, porém, oferece um ambiente confortável para implementação das terceirizações na
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educação como o projeto de Organizações Sociais (OSs). Sobre as OSs conseguimos na página
eletrônica da SEDUCE duas notícias que expõe bem alguns pontos, através uma lista de perguntas
respondida pela própria SEDUCE para sanar dúvidas sobre a forma desta nova modalidade de
gestão pública da educação9 e uma entrevista com a Secretária de Educação que ao expor os
apontamentos de como uma gestão administrativa e pedagógica externa podem ser entendidas como
projeto de terceirização10.
Souza e Flores (2017) apontam de maneira objetiva e completa como esse processo de
terceirização e apropriação do capital na educação foi elaborado nos governos neoliberais no Brasil
e postos em prática no estado de Goiás. Além das formas de nenhuma garantia de cumprimento das
melhorias da educação como contratação e remuneração adequada de pessoal; gasto com compras
sem licitações; gestão eficiente dos recursos para o custo por aluno mensal oriundos principalmente
do governo federal com o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que em 2015
foi todo utilizado para folha de pagamento pela SEDUCE do Estado de Goiás; melhoria na gestão
administrativa e pedagógica. Essas preocupações são ainda mais alarmantes quando se observa “[...]
que a maioria das OS selecionadas não tem uma sólida experiência em gerenciar redes de educação,
de modo que, assim, a educação pública pode ser entregue a profissionais sem competência na área
educacional [...]” (idem, p.228), mostrado o quanto deve-se ter uma transparência e fiscalização
com estas entidades.
O Colégio 3 não perde nada em espaço para o Colégio 2 e 5, sendo de tempo integral para o
ensino médio, tem uma estrutura conservada, mas muito mais antiga e não utilizada por falta de
reforma, o que faz a arquitetura não ser propicia para desenvolvimento de atividades. No Colégio 9
existe limpeza do local, mas a manutenção e adequações arquitetônicas não são integradas a
arquitetura antiga. Os Colégios 4 e 6 mantinham sua estrutura arquitetônica antiga, o primeiro de
mais de 40 anos e outro com 30 anos, mas ambos tinham adequações não harmônicas com o espaço,
além de uma conservação mínima com muitas interferências de segurança (grades) nas áreas
administrativas. O Colégio 7 apresenta uma estrutura antiga de quase 30 anos, tendo uma
conservação mínima como limpeza do local.
Aqui faço um parênteses para citar Foucault (1987) com seus estudos sobre hospitais e
prisões, além de escolas. O autor constata, principalmente em sua obra, Vigiar e punir, que a escola
segue um padrão de controle, classificação dos alunos pelo professor e sistema de ensino, cria uma
organização hierarquizada na instituição e similar ao mundo do trabalho. A arquitetura da prisão
9

Perguntas e respostas sobre OSs atualizadas. 24 de dezembro de 2015. Disponível em:
<http://site.seduce.go.gov.br/educacao/perguntas-e-respostas-sobre-oss-atualizadas/> Acesso em: 25/05/2017
10
Raquel Teixeira concede entrevista ao Jornal Opção. 26 de fevereiro de 2017. Disponível em: <
http://site.seduce.go.gov.br/educacao/raquel-teixeira-entrevista-jornal-opcao/> Acesso em: 25/05/2017
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descrita por Foucault serve para as escolas, pois todas possuem um pátio central com as salas em
volta, dando da sensação de vigilância como no “Panóptico de Bentham”. Na escola a separação da
sociedade num enclausuramento diário é para se ter controle do corpo e mente dos jovens. Dentro
das sala de aula o autor mostra que a individualização, a organização das carteiras enfileiradas na
sala de aula e os conteúdos pré-selecionados sem participação dos alunos; a centralidade na
administração na conduta, autoridade poder incrementam a relação entre o espaço físico e o
cotidiano escolar controlado. Situações presentes nas unidades escolares de Goiânia, com alguns
complicadores quando se pensa na manutenção e infraestrutura dos espaços.
O professor 4, ao centrar seu discurso de que a Escola é um espaço de formação cidadã
expõe como pensar a educação está além dos padrões e limites que se pode ter ao não alcançar uma
sociedade de conhecimentos universais.
Eu até coloquei ali assim: eu acho que é um espaço de formação, de aprendizado, não só
pros alunos, mas pra gente também. Eu acho que seria bem resumido isso, é um espaço que
os meninos, eles recebem uma formação, assimilam uma cultura, padrões socialmente
impostos, questionam esses padrões, adquirem conhecimentos universais, assim, vamos
dizer. E eu acho que o professor também aprende muito. Demais. (Professor 4)

Os Colégios apresentam um comportamento homogêneo dos alunos em sala de aula e
corredores. Colégio 2 e 8 de ensino regular possuía em horário de aula muitos estudantes
caminhando e conversando com outros alunos pelos corredores. No Colégio 2 sendo integral onde
os alunos trocam de sala no fim de cada horário se tem uma movimentação maior nas dependências
das salas e quadras.
Na Tabela 10 apresentamos um espectro passado dos alunos das unidades escolares
pesquisadas. Cabe lembrar que nestas microrregiões podemos ter públicos distintos, mas a escola
acaba sendo um reflexo da realidade ao redor da vizinhança.
Numa apresentação do público dos estabelecimentos de ensino temos na Tabela 10, a
identificação dos alunos de característica socioeconômica entre “Médio” e “Médio alto” estão nos
bairros de maior densidade habitacional e com estrutura de atendimento à população (transporte
público, postos de saúde, escolas, asfalto, água tratada, energia etc). As unidades escolares, apesar
de estarem algumas nas mesmas microrregiões dentro de Goiânia, estão muitas vezes distantes nos
endereços dos seus bairros, pois existe uma aglomeração de setores para formar uma microrregião.
O destaque fora dos padrões são os alunos do Colégio 7, onde existe até uma contribuição
compulsória para a Associação dos Pais da unidade escolar, além de ter 50% do público que atende
“filhos de militares”, ou seja, com emprego estável e remuneração com pagamento regular. Mesmo
escolas tendo público de “médio indicador de nível econômico”, ao visitarmos os estabelecimentos
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foi constatado que o público oriundo da comunidade local (bairro/setor) não apresentava consumo
de bens, como celulares. Destacamos que por serem dados do ENEM 2016, o Colégio 7, por atender
a educação de jovens e adultos não participam das avaliações e nem tem dados coletados pelo
sistema. Neste colégio de educação de jovens e adultos, o público não tem outra opção a não ser
cursar um CEJA, pois até o ENEM não concede mais a certificação de conclusão do ensino médio.
Tabela 10 - Caracterização das unidades escolares, localização e perfil dos alunos da 3ª séria do Ensino Médio
UNIDADE TIPO DE MICROREGIÃO
ESCOLAR UNIDADE DE GOIÂNIA
ESCOLAR

Colégio 1
Colégio 2
Colégio 3
Colégio 4
Colégio 5
Colégio 6
Colégio 7
Colégio 8
Colégio 9

Regular
Regular
Integral
Regular
Militar
Regular
CEJA
Regular
Regular

Total

Sul
Central
Central
Mendanha
Central
Mendanha
Sul
Sudoeste
Mendanha

INDICADOR DE NÍVEL
SÓCIOECONOMICO DOS ESTUDANTES
(ENEM - 2015)
NÃO
ALTO MÉDIO MÉDIO
INFORMADO
ALTO
1

TOTAL

1

1
-

1
-

1
1
1
1
-

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

4

3

9

Fonte: INEP – Censo Escolar 2016

O porte das escolas pode ser comparado pelo quantitativo de alunos que possuíam, pois, as
verbas federais como Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, são baseadas nesses
quantitativos. Veja na Tabela 11 que entre as escolas com maior público nos níveis, em destaque o
Ensino Médio, observados temos os Colégios 5, 8, 6, 2 e 9, sendo que a maioria é de escola regular,
a que atende maior clientela é uma escola conveniada com Polícia Militar de Goiás.
Ao se fazer uma análise dos bairros atendidos pelas unidades escolares pesquisadas, a
prefeitura de Goiânia fez uma regionalização baseada nos levantamentos do IBGE (2010 e 2012).
Dentre as 7 regiões, foram abordadas 5 com os colégios da pesquisa, porém, as unidades ficavam
em 9 bairros diferentes, o que mostra uma amplitude de cobertura para pesquisa de mais de 71,4%
das regiões conforme podemos conferir na Tabela 12. Destacamos a população da comunidade
vizinha aos Colégios que a unidade pode atender com parando com o total da região e sua
representação em percentual.
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Tabela 11 - Quantitativo de alunos por nível escolar e Colégio
UNIDADE
ESCOLAR
Colégio 1
Colégio 2
Colégio 3
Colégio 4
Colégio 5
Colégio 6
Colégio 7
Colégio 8
Colégio 9

ENSINO
FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS
221
293

ENSINO
MÉDIO
ANUAL
372
575
233
185
510
1023
935
365
684
124
97
219
912
291
553
Fonte: SEDUCE-GO

EJA

188

256

TOTAL

593
1056
233
695
1958
1049
477
1131
844

Outra informação importante com estes dados da Tabela 16 é o percentual de
representatividade da comunidade em relação a população da região, mostrando que as unidades
escolares atendem um percentual elevado de público, o que faz ter uma oferta maior de turmas para
os professores e consequente maior carga horária melhorando a remuneração, mas intensificando o
trabalho docente, já que cada turma é uma aula semanal. O contrário também ocorre quando vemos
uma população menor. O porte das Escolas se baseia no quantitativo do público que pode atender,
porém, como foi visto, mesmo estando em áreas consideradas mais periféricas, os alunos
apresentam um indicador socioeconômico diferenciado entre eles, indicando a pluralidade cultural
que se pode encontrar no público.
Tabela 12 - População atendida pelas unidades escolares
Quantitativo
Percentual da
de
comunidade atendida
escolas/bairro
CAMPINASCENTRO
221.464
58.669
3
26%
LESTE
172.436
2.216
1
1%
SUL
221.925
67.465
2
30%
SUDOESTE
223.027
71.634
2
32%
NOROESTE
164.283
15.480
1
9%
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
Região

População
das Regiões

População
dos Bairros

Não importa a conceituação que procure para um espaço com limites para vivência do
cotidiano e desenvolvimento educacional (ensino e aprendizagem), além da organização pedagógica
e administrativa para tal ambiente. As outras formas de se dizer, teorizando ou não o que é este
espaço pode ser expressa numa listagem dos termos mais usados para definir este local de trabalho e
de convivência da comunidade educacional.
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Assim temos:
- Unidade escolar;
- Unidade educacional;
- Escola (para oferta exclusiva de Ensino Fundamental);
- Colégios (para oferta exclusiva de Ensino Médio);
- Mistas de Escolas com Colégios e vice-versa numa busca de maior clientela para existência
daquele lugar ou salas ociosas crescem anualmente;
- Institutos de caráter de oferta pública ou privada (a mais conhecida é o Sistema S);
- Estabelecimentos de caráter de oferta pública ou privada (pela LDB 9.394/96) podem ou
não ter cobrança, inclusive não ter fins lucrativos ou financeiros para serem administrados.
Neste trabalho iremos identificar todos os locais de trabalho do professor de “Colégio”, e
quando nos referirmos de maneira geral a estas e outras usaremos “Escola”. Esta terminologia é de
escolha do pesquisador, porém ao conceituar pelos seus objetivos podemos utilizar uma delimitação
que define da seguinte forma e confluente ao nosso pensamento nesta investigação, em que a escola
preza pelos conhecimentos para inserção na vida em sociedade com um papel social.
O desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitiva e afetivas dos alunos, por meio da
aprendizagem dos conteúdos (conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes,
valores), para se tornarem cidadãos participativos na sociedade em que vivem. O objetivo
primordial da escola é, portanto, o ensino e aprendizagem dos alunos, tarefa a cargo da
atividade docente. (LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2012, p. 419)

Os tamanhos e importância de onde estão as Escolas, conforme foi explorado, pode estar
ligado ao tamanho do público que atende, pois este fator define o porte do volume de financiamento
recebido pela unidade escolar e quantitativo de funcionários, além da adequação do espaço e
infraestrutura material e pedagógica. A presença da Escola também se justifica pelo perfil
socioeconômico dos alunos, porque nem sempre os alunos são ociosos para os estudos, mas
possuem trabalhos diferenciando as abordagens nas práticas pedagógicas e projeto educacional. O
desdobramento disto é que os projetos pedagógicos estão relacionados com o tipo de pensamento
para que se tem não só em relação ao público, mas para Escola e comunidade, onde temos uma
representação social dentro e fora do grupo (comunidade escolar, comunidade vizinha e geral,
administração do sistema educacional, órgãos públicos de fiscalização e controle etc.). Mas, no caso
desta pesquisa, os discursos dos trabalhadores docentes trazem um olhar sobre as interações
presentes no ambiente escolar, porém não foi realizado entrevistas com administrativos da gestão da
unidade escolar e nem de instâncias superiores, também não foi feito um levantamento entre os
estudantes, pois temos foco no trabalho docente e as categorias representacionais relacionadas ao
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seu trabalho no que concerne a sua precarização na Escola, mostrando facetas diferenciadas e
isoladas nas analises dos discursos.
Na Imagem 4 temos todas as categorias codificadas a partir dos registros das narrativas.
Todos estes elementos estão ligados a escola e fazem parte do cotidiano escolar do professor. A
partir destas esferas irmos nos debruçar nos teóricos que auxiliem a explicar a precarização do
trabalho docente através das representações sociais na escola.
Imagem 4 - Mapa representacional das subcategorias que configuraram a Escola nas entrevistas com os docentes

Fonte: Imagem criada pelo autor MELO, M.A.P. (2017)

A Escola mostra-se nas falas dos professores como algo mais complexo em sua definição e
função do que previamente discutido. A escola passa por uma significação do professor para os
estudantes e sociedade, como lugar de conhecimento; espaço de formação cidadã; espaço de
socialização; desenvolvimento do senso crítico. Como também, perpassa uma representação de algo
mais próximo e objetivo para o professor como o local de trabalho. Ao mesmo tempo, tem um
sentido subjetivo e pessoal para o docente como espaço de formação profissional e realização
pessoal.
Quer dizer, então assim a escola tem esse, você tem ai uma síntese, um encontro né, de
indivíduos com culturas completamente distintas, e ela trabalha com a ideia, que eu não
gosto muito, dessa homogeneização de um conhecimento préestabelecido. Ela hoje, ela não
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quer falar sobre as desigualdades sociais, né... ela não quer falar sobre preconceito, sobre...
tocar o dedo na ferida né, quer dizer, eu acho que ela está perdendo muito esse espaço de
formação humana, porque talvez as pessoas que estão envolvidas naquele todo processo ali
também não dão conta de fazer essa, essa, essa formação. (Professor 7)
E vejo isso que isso vem se perdendo, porque as escolas hoje não estão muito preocupadas
com isso, quer dizer, a escola hoje ela está funcionando totalmente voltada para qual é o
resultado final, né? Aprovação no vestibular, aprovação no ENEM, e ai toda a filosofia do
que realmente... que homem a gente está formando, né? Que homem se forma nas escolas
hoje? (Professor 7)
[...] é um espaço onde o conhecimento realmente, ele deveria acontecer. E, ao mesmo
tempo, nós podemos contribuir para que o aluno saia daqui com conhecimento muito maior,
com uma bagagem muito maior para enfrentar tanto a vida né, a vida dele mesmo, e
também, assim, para estar indo, é, fazer uma faculdade, ou seja, um curso superior; de
alguma coisa, de alguma coisa esse conteúdo né, esse conhecimento contribua [...]
(Professor 8)

Os lados opostos mais complementares do espaço escolar trazem nos discursos dor
professores que reforçam este mapa representacional exibido anteriormente, onde a preocupação
para atender uma formação cidadã, como se apresenta na fala do Professor 7. Ou ainda, se ter um
entendimento da Escola como lugar de conhecimento conforme fala do Professor 4.
[...] então, na verdade, você utiliza outras alternativas que você não tem na escola, então, a
superação acontece por meio disso, tentando, é... dar um jeitinho, vamos dizer assim; é
péssima essa expressão mas é isso que a gente faz no cotidiano, tenta uma segunda via [...]
(Professor 6)
Olha, com relação à indisciplina dos alunos, eu vejo, é... muito com relação ao celular; eles
não largam o celular assim para nada. Eles preferem sair da sala, as vezes, tomar uma
advertência, do que largar o celular, né. E... infelizmente, também com relação ao uso de
entorpecentes também. (Professora 9)

O que compreendemos destes discursos e a relação que fazemos com o mapa
representacional sobre a definição de Escola, temos várias outras categorias ou fatores de
explicação que compõem um entendimento maior da pressão e exigências que estes se fazem
perante a sociedade, público estudantil e nas relações sociais existentes no cotidiano educacional.
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2. TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
O conceito de Representação Social se apresenta como uma possibilidade metodológica
experimental, sua base epistemológica pode ser encontrada na Sociologia com Émile Durkheim
(2007) com o campo do que seria a “Teoria das Representações Coletivas”, que considerava as
representações coletivas como uma forma social de expressão, de explicação do mundo. Serge
Moscovici, apresentou o conceito de Representação Social, que ganhou maior destaque na metade
do século XX com novos paradigmas na Sociologia e Psicologia Social, como por exemplo, os
trabalhos de Serge Moscovici iniciados com a obra intitulada La psycanályse son image et son
public, com a primeira edição no ano de 1961. Em diversos campos seguidores e novas referências
das teorias das representações sociais ampliam os conceitos inaugurais. Duran (2006), diz que: “(...)
enquanto Durkheim vê as Representações Sociais como formas estáveis de compreensão coletiva,
Moscovici esteve mais interessado em explorar a variação e a diversidade das ideias coletivas nas
sociedades modernas” (idem, p. 41), mostrando a atualização do conceito e dos paradigmas nas
representações sociais.
As ideias de representação vão de encontro ao entendimento de uma interpretação
compartilhada, na criação ou manutenção de concepções e compreensões que fazem os indivíduos e
grupos serem mais familiarizados com a realidade social produzida em diversos espaços e tempos
(MOSCOVICI, 1978, 2009; JODELET, 2001).
Moscovici (1978, 2009) em seus estudos afirma serem as representações sociais (RS) teorias
coletivas sobre a realidade de um grupo, indivíduo ou objeto, e possuem uma comunicação
particular com lógica, estruturas de valores e conceitos compartilhados. Para esclarecer como se
dão as representações sociais, enquanto processo que transforma o desconhecido em algo familiar,
Moscovici (1978, 2009), apresenta os conceitos de objetivação (o conceito e a ideia concreta
generalizada e pensada como real) e ancoragem (rede de significações em torno do objeto
relacionadas com os valores e práticas sociais). Interessante enfatizar que esta concepção de
Moscovici se destaca pela relação do que é senso comum e ciência, pois criam uma esfera de
conhecimento apropriado no meio social.
Jodelet (2001, p. 32), reforça esta ideia, com a compreensão de que as “representações
sociais são uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo
prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um determinado conjunto
social” .
Abric (2001) amplia o entendimento de representação social ao destacá-las como estruturas
organizadas de opiniões, de atitudes, de crenças e além de fontes de informações referentes a um

58
objeto ou situação. Pois este, considera a representação social como um próprio reflexo da
realidade, organizado em significados sistematizados de interpretação recíprocos nas relações do
meio social e físico conforme as práticas de suas interações.
Concluindo, pode-se entender a Teoria das Representações Sociais, verdadeiras teorias de
convencionalização do mundo elaborado pela coletividade por meio das interações entre sujeitos,
instituições ou “alguma coisa”, tornando o estranho familiar, na realidade social de quem participa
na recepção ou na construção de antigas ou novas representações sociais. Nesse processo ao se criar
uma representação social entre um grupo, por exemplo, tem se o resultado de um reflexo não só
daquilo que é apreendido pelo senso comum, mas também o reflexo da vivencia e do cotidiano
vivenciado pelo grupo (VALA, 1993).
A construção do sentido atribuído ao objeto, por meio representação social, que é feita pelo
indivíduo ou grupo, a partir de informações continuamente compartilhadas, sendo elas vindas das
suas práticas ou de suas relações, possibilitam o que Jovchelovitch (1995) designou como “[...]
estratégia desenvolvida por atores sociais para enfrentar a diversidade e a mobilidade de um mundo
que, embora pertença a todos, transcende a cada um individualmente” (idem, p.81). E na sua
argumentação o autor completa afirmando que “[...] é através da atividade do sujeito e de sua
relação com outros que as representações têm origem, permitindo uma mediação entre o sujeito e o
mundo que ele ao mesmo tempo descobre e constrói” (idem, p. 78).
A representação de Escola construída neste trabalho se deu a partir das falas dos professores
de Sociologia, por meio das quais se levantou elementos para demonstrar a organização da
interpretação de qual representação social sobre instituição escolar trabalhadores docentes
constroem. A orientação que se busca no grupo, em relação ao objeto, conforme os princípios da
representação social discutidas por Moscovici (1978), Abric (1998) e Jodelet (2001), tem um caráter
de guia dos comportamentos e condutas dos indivíduos, e consequentemente refletem em suas
ações. Por este motivo, ao se buscar a representação social da escola entre os professores de
Sociologia pode-se mostrar qual o sentido de estar na profissão, qual o papel que esta tem para o
desenvolvimento do seu trabalho e o que pode ou não ficar de resquícios sobre o objeto
representado em relação aos conflitos e sucessos das práticas educacionais com os alunos e das
relações da organização do trabalho docente.
Sobre representação da escola Tardif e Lessard (2012) procuraram entendê-la como espaço
improdutivo; reprodutivista do capitalismo ou de reprodução sociocultural e focaram a escola como
organização do trabalho docente. Esta constatação elucidaremos nos discursos de visão dos
professores de Sociologia sobre o local de trabalho. A percepção destes autores se aproximaria das
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visões administrativas, burocráticas e empresarial/comercial, numa análise da escola como espaço
de trabalho.
Barrère (2002), esclarece o que seria o alargamento do trabalho docente, ou seja, a
ampliação das responsabilidades e tarefas que extrapolam a capacidade do professor para com os
alunos e a instituição escolar.
Outre la mise en œuvre de ses connaissances disciplinaires, l'enseignant doit être à même
de “construire des situations d'enseignement et d'apprentissage”, “communiquer l'envie
d'apprendre”, “favoriser les situations interactives”, “s'adapter à des situations inattendues
sur le plan didactique, pédagogique, éducatif”. Cet élargissement correspond à une
extension dans l'espace: le travail déborde de la classe pour concerner l'établissement. Mais
aussi dans le temps: une année d'apprentissage doit être replacée dans le contexte global
d'une trajectoire scolaire qui doit tôt ou tard se faire professionnelle. Il comprend deux
grands processus: la complexification des tâches traditionnelles de l'enseignant (le fait de
préparer un cours, de le faire, et d'évaluer les apprentissages) et l'émergence de nouvelles
tâches, (l'orientation et le travail dans l'établissement). (BARRÈRE, 2002, p. 31) 11

Penin (2011), mostra em seu trabalho uma série de categorias para classificar a visão de
professores sobre sua delimitação do outro (na comunidade escolar), sendo o ritmo e a organização
do trabalho escolar fatores para a burocratização e precariedade do trabalho, com o aumento de
exigência sobre os docentes. É nesse meio que surgem relações determinantes nas representações
dos professores oriundas do cotidiano escolar.
Nesta pesquisa, percebeu-se que o professor procura fazer o papel crítico, principalmente
com a disciplina de Sociologia, considerando a possibilidade de mudanças na diversidade existente
no espaço escolar, porém, as barreiras, como o tempo do trabalho docente e seus fatores de
interferência interna e externa para o desenvolvimento do magistério, estão presentes no cotidiano
escolar.
Covaco (2014), mostra os principais problemas que se tem quando se pensa a Escola e o
contexto de mudança na qual está inserida, expondo a necessidade de se pensar tais complexidades,
pois inovar, buscar a mudança, a criatividade no ensino, a autonomia escolar, são discursos
oficializados de tal forma que na verdade “não escondem a realidade da rotina estritamente
regulamentada e a mediocridade de condições de trabalho que limitam, em larga medida, a vivência
nos espaços escolares” (ibidem). Isso se dá porque o insucesso escolar, que não é entendido pela
11

Além de aplicar o seu conhecimento disciplinar, o professor deve ser capaz de "construir situações de ensino e de
aprendizagem", "comunicar o desejo de aprender", "promover situações interativas", “se adaptar a situações inesperadas
em termos didáticos, educacionais e educacionais”. Este alargamento corresponde a uma extensão no espaço: o trabalho
vai além da classe para se relacionar com o estabelecimento. Mas também no tempo: um ano de aprendizagem deve ser
colocado no contexto geral de uma carreira escolar que, mais ou menos, se tornará profissional. Compreende dois
processos principais: a complexificação das tarefas tradicionais do professor (o fato de preparar um curso, de fazê-lo e
avaliar a aprendizagem) e o surgimento de novas tarefas, (orientação e trabalho em o estabelecimento). (BARRÈRE,
2002, p.31)
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sociedade, é solucionado não de maneira integrada e global, mas sim por “compartimento,
desagregando, gerando conflitos e entropias” (ibidem). O que acaba por não fazer uma “escola
humanista, capaz de satisfazer as aspirações individuais e de facilitar a autorrealização, mas o
sistema opera, antes de tudo de forma a procurar satisfazer as necessidades econômico-sociais de
formação e de encaminhamento profissional e social” (ibidem).
Nos relatos dos professores os descompassos do que é desenvolvido em sala de aula e as
demandas externas exigidas pela administração escolar mostram um pouco deste conflito que
Covaco (2014) apresenta, onde o professor com seu trabalho só é medido por índices e não pelo
resultado do ensino-aprendizagem do aluno, principalmente após o período da atividade educativa,
pois o sentido das práticas educacionais pode despertar posteriormente, no momento da inserção
social dos estudantes na vida adulta.
Acho sim que tem, que tem que ter projetos tudo, mas estes projetos deveriam ser feitos
com a realidade de uma sala de aula, não na realidade da SEDUCE, então deveria ter uma
ponte mais firme, não apenas uma imposição: o trabalho chega e falam “Faça! Cumpre esse
trabalho”. (Professor 5)

Canário (2005), reforça essa problemática, onde entende que existe uma discrepância entre a
produção e massificação de diplomados pela escola, mas que não se tem essa abundância quando se
procura espaço no mercado de trabalho e verifica que não há ganhos reais de aumento de
rentabilidade por causa da oferta demasiada de diplomas. Essa desvalorização da certificação causa
o que o autor denominou de passagem de um “tempo de promessas” para um “tempo de
incertezas” (idem, p. 84).
Ao se refletir sobre a relação entre as funções da Escola e problemas externos do meio
social, os quais são refletidos na Escola, percebe-se que ao mesmo tempo em que há multiplicidades
de problemas, que surgem para a comunidade escolar, exige-se em contrapartida, uma pluralidade
de ações para solucioná-las. Isso causa uma sobrecarga na instituição escolar, causando um
empecilho para que se possa olhar, além dos muros da escola, contribuindo para justificar a
culpabilização da escola pelo do fracasso escolar do aluno, e questionando sua utilidade (leia-se
produtividade e reprodução) para a sociedade.
No meio científico, Resende (2008), aponta que as críticas sobre a Escola e a crise escolar
tem sido foco das ciências sociais e sociologia no que diz respeito a falta de resolução de problemas
na educação, por parte das elites políticas. Neste trabalho, as críticas vieram dos próprios
professores, pois são estes que dão forma a Educação.
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Então, assim, eu não vejo muito a SEDUCE querendo diálogo, ou chamando os professores
para, para conversar. Quer dizer, eu vejo muita execução, instrumentalização, “faça, o
resultado é esse; não pode isso, não pode aquilo” [...] Eu vejo isso pela direção das escolas
que eu estou, e vou ouvindo também, porque elas acabam meio que sendo o reflexo. Porque,
tudo vai estourar no gestor da escola. Mas a gente tem uma noção de que não é só isso.
(Professor 7)

Constatou-se entre os professores de Sociologia em Goiânia, um problema relacionado à
uma política de resultados, que exige do trabalho docente, atividades que fogem dos objetivos dos
programas da disciplina e tentam mais satisfazer aos índices criados por meio das avaliações
externas. São exigidas destes profissionais, tarefas extras que são impostas pela administração
escolar, que espera o cumprimento do currículo, entretanto, o fator tempo seria a peça chave para se
ter um resultado, pois é necessário mais tempo com o educando para desenvolver atividades que
garantam melhor apreensão conteúdo proposto, o que não é possível em função do tempo.
Mesmo tendo pouco tempo, pressão a gente tem. A pressão que eu falo é pouco prazo para
cumprir e muitas coisas para fazer. Aí, quando você termina de fazer um, já vem três ou
quatro para você fazer de novo para entregar ontem. A gente ter um prazo para cumprir, é
nesse sentido, essa pressão que eu estou falando. Se você tem prazo para entregar suas
coisa tudo no dia vinte e quatro. Vamo dar um exemplo, aí de repente chega coisa para você
entregar, tudo que era para ontem é para hoje, então você tem que entregar. (Professor 3)

A escolha do professor para entender a representação de Escola, se justifica pelo fato de que
se tem o pensamento que a instituição escolar é “talvez, o lugar onde concentra hoje em dia o maior
número de pessoas altamente qualificadas, que se encontram relativamente protegidas dos
confrontos políticos, das competições comerciais e das tentações gestionários” (NÓVOA, 2014, p.
31). A representação de Escola pode elucidar se ela e o trabalhador docente estão ainda como nos
séculos passados, somente como espectadores e reprodutivistas, sem voz ou pensamento de
mudança, inertes diante das crises e apáticos aos desígnios da sociedade capitalista.
Percebeu-se que as representações sociais de escola criadas pelos professores remetem à
precarização, à desvalorização e desabilitação do professor no processo de ensino. Ou seja, existem
limitações no trabalho docente que são expostas na representação de Escola? A Sociologia, como
disciplina, onde a reflexão crítica deve ser apresentada conforme o cotidiano do educando, podendo
ter uma dificuldade de se relacionar com os conteúdos da disciplina de forma receptiva e adaptativa
aos grupos envolvidos, poderia ser agregada ao entendimento de representação da Escola?
Podemos partir de uma perspectiva de Covaco (2014), para responder estas perguntas, o
autor alerta que os problemas dependem de fatores múltiplos que podem estruturar e multiplicar em
outras problemáticas como, por exemplo, as relações com os pais; a opinião pública sobre o
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desempenho da educação; a infraestrutura material e financeira da unidade escolar; além dos
recursos humanos e participação democrática na escola. Todos esses fatores na verdade estão
presentes dentro da escola e fazem parte da rotina do trabalho docente, sendo necessário a Escola
estar se articulado e desenvolvendo uma participação e interação maior para resolução destes
fatores que podem apresentar conflitos ou interesses diversos.
Entender a representação da escola, parte da compreensão de como o professor perfaz o
processo de ensino. Pois, considera-se que a forma de execução da transmissão dos conteúdos, a
padronização de como deve ser administrado os conteúdos, conforme interesses escolares e a
desvalorização do trabalho crítico e intelectual na relação professores / estudantes (GIROUX,
1997), mostram que o trabalho docente sofre interferências que o afastam de um discurso ideal de
escola cidadã, e o colocam em orientação para uma escola conteudista, de saber tecnicista.
Na pesquisa proposta, os elementos do cotidiano escolar fazem parte daquilo que pode
influenciar numa representação de escola pelo professor de Sociologia, mostrando como a
participação deste pode contribuir nas práticas desenvolvidas em seu trabalho ou numa visão e
delimitação de uma representação geral da escola. Tentou-se demonstrar, porém, o que os elementos
que se relacionam com a precariedade do trabalho docente e que estão institucionalizados na
representação de escola.
Assim, o que se pode investigar com a representação de escola na perspectiva do professor
são as condições que podem promover ou interferir na interpretação da realidade a partir de suas
próprias práticas, concepções e valores. Considerando que a representação surge de um contexto
que traga compreensão da realidade educacional, pela perspectiva de alguém que vive o cotidiano
escolar e tem o treinamento para observação dos fenômenos, sujeitos e instituições envolvidas no
processo de constituição do que evidenciaria a representação de escola e precarização do trabalho
docente. Caso contrário, estará se repetindo o mesmo erro do passado, ao se deixar que outros, as
classes dirigentes, façam as leituras do mundo e as transmitam como sendo a verdade numa
representação de escola que pode não atender de maneira justa a sociedade (DUBET, 2008).
Bauman (2010), aponta que as gerações velhas e novas são divergentes e desconfiadas, pois
uma acredita que o jovem irá destruir o que se tem, enquanto a outra vê que os mais velhos
construíram um mundo que não comporta mais, porém “nem uns nem outros estão satisfeitos (pelo
menos não completamente) com o modo como as coisas vão e com a direção que seu mundo parece
tomar, acusando-se mutuamente por essa insatisfação” (BAUMAN, 2010, p. 64), o que garante um
ponto de partida para o professor e aluno analisarem, entenderem, criticarem o cotidiano em que
estão inseridos e em suas representações.
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Barrère (2002) aponta que o trabalho do professor por ser cansativo, estressante e até
desmotivador tem origem na crise na escola, pois com a busca de produção de materiais e
conteúdos que irão manter o interesse dos alunos, e a imagem que vai cativar a sua atenção, devem
passar por um renovação. Além disto, os professores têm de gerir a tensão entre o tédio da repetição
do mesmo conteúdo e a adaptação para cada público.
Estes levantamentos de Barrére (2002), evidenciam como o professor acaba sendo o centro
das discussões frente ao aluno. Ao se ter foco no professor, procura-se perceber sua sensibilidade
para mudanças que ocorrem com o público, que refletem a sociedade à qual o docente deve atender.
Assim, o estudante não tem uma visão positiva dela no presente, talvez sua representação de escola
traga elementos que fogem dos espaços e possibilidade de práticas, por isto o professor será
questionado nesta pesquisa sobre sua interação e integração na instituição com a comunidade
escolar.
Porém, procurar-se-á saber qual a representação de instituição escolar pública que o
professor tem, conforme as demandas dos docentes para desempenhar um papel de educador que
ofereça uma aprendizagem que contribua para uma visão de mundo reflexiva do estudante. Mas
será que o professor de Sociologia traz isso com ele? Este consegue observar o papel crítico que
pode promover na regência ou nas interações? Será que a representação de escola dos professores
reflete aquilo que poderia ser configurado com precarização, o trabalho dependendo da Escola e
comunidade escolar?
Em algumas falas nas entrevistas registrou-se que o professor de Sociologia tem uma
representação do docente não-ativo dentro das relações na comunidade escolar. Seja, nas suas
práticas educacionais com o aluno, seja pelo enfrentamento com os empecilhos que surgem no
desenvolvimento do trabalho docente, como mostra a fala: “E, enfim, eu não vejo ele muito
politizado. Não vejo ele muito, consciente mesmo, do papel dele, ou das leituras que ele tem, que
ele deixou de estudar também né” (Professor 7). Um resultado desta situação é uma desmotivação
na carreira. O professor afirma: “Eu vejo a minha profissão como excelente, mas, desgastante.
Assim, gosto da minha profissão, do que eu faço, mas não sei quantos anos vou ficar aqui”
(Professor 9).
Outro professor ainda levanta que a desmotivação é generalizada entre os pares e que a
resistência em estar numa situação de magistério é algo que se liga a motivação ético e moral que
tem para consigo e com a Educação.
[...] coisa mais triste, você entrar numa sala de professor e está todo mundo pensando na
aposentadoria. Agora então, nem se fala. Eu não me vejo com 60 anos dando aula, não
quero isso para mim. Eu não quero isso para mim, tá bom? Não quero isso para mim. Eu
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não vou dar conta de chegar, eu acho, né. Mas assim, eu acho que é o gosto da luta.
(Professor 7)

Os professores assumem quando conseguem ter sucesso, porém sabe que o resultado pode
não ser o esperado, fortalecendo o indicio de que a posição crítica da disciplina seja afetada.
Abaixo, dois professores mostram como um se preocupa com o seu desempenho na sala de aula e
outro professor que observa o impacto da própria disciplina para promoção de uma consciência
crítica com a disciplina de Sociologia.
Eu falo isso por que eu escuto tanto falar que professor é preguiçoso, ou coisa do tipo, ou
quando eu vejo quando a gente entrou na sala de aula pra ver o professor dar aula, você tá
lá toda descansada, cheia de vida, de ideias, de leituras e vê que você poderia fazer
diferente, você não faria aquilo que o professor tá fazendo, você não sentaria, né? Aí
quando você vai pra sala de aula, aí você vê que tem dias que você consegue fazer uma aula
excelente, tem dias que você faz como aquele professor que você criticou, quando você foi
lá e visualizou, porque você estava cansado, naquele dia você acabou de ter uma aula
bacana, mas você não preparou uma aula bacana pra aquela turma, você só passou exercício
no quadro, e foi o dia que você foi lá visualizar aquele professor [...]( Professor 2)
Eu acredito que seja bastante importante, né, o trabalho com a sociologia; eu acredito
também, assim, que essa preocupação... eu sou muito preocupada assim com a
aprendizagem do aluno, se ele está aprendendo ou não, se com... qual o resultado que ele
está tendo; mas, muitas vezes, eu acabo que fica parecendo que eu estou exagerando,
porque, a preocupação fica sendo só minha, não é de todas as áreas, né, dos outros
professores também. Então, assim, essa preocupação dessa realidade, acaba sendo assim,
muita, praticamente. (Professor 8)

A Escola é um espaço de mudanças do velho para o novo, sendo recontextualizada a partir
da educação escolar, formando o campo de relações entre a Escola e o local onde a carga de
problema aumentou com a massificação da educação no século XX, sendo necessário controlar e
regular todo o sistema escolar a partir da avaliação de resultados. A isso se dá a relocalização e o
resultado é que as políticas acabam por serem descentralizadas e formalizadas com a
responsabilização das instâncias locais nos produtos das práticas educativas. O processo é pior
quando há a deslocalização provocada pela falência do Estado em desinstitucionalizar a Escola, esta
situação acaba por alterar as relações da Escola com o local, assim quando o Estado educador acaba
sucumbindo à invasão dos grupos multinacionais, sendo as políticas educativas subordinadas à
racionalidade econômica vigente (CANÁRIO, 2005).
Em Goiás este processo pode ser observado quando as políticas educacionais se alinham às
orientações internacionais de organismos bilaterais, chegando a uma mercantilização da educação
pública, transferindo-a para as Organizações Sociais (OS), que atendem não a uma demanda
diversificada de prática pedagógica e melhoria de ensino aprendizagem, como é veiculado na mídia
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da própria SEDUCE, mas abre precedentes que podem desembocar em numa maior desvalorização
do trabalhador docente, tanto do ponto de vista da profissionalização, quanto da remuneração, com
riscos de interferir negativamente nas condições educacionais dos alunos e corroborando com falta
de um comprometimento social.
Para chegar ao entendimento da representação e do tipo de relações são estabelecidas entre o
professor de Sociologia e a realidade escolar, seguiu-se as orientações de Penin (2011) e Pereira
(1976), que pontuam que as representações se formam entre o vivido e o concebido. Este último é o
discurso articulado, promovendo e divulgando um saber, é o referencial teórico da época. Já o
primeiro termo, o vivido, é toda experiência subjetiva da vivencia coletiva e individual dos sujeitos
num determinado contexto histórico-social. As representações, ao serem formadas pelo vivido e
concebido, acabam por interferir na própria realidade cotidiana dos sujeitos, porém estas
representações podem não durar e até mesmo desaparecer.
Ainda considerando as proposições dos autores acima citados, entende-se que as atividades e
os processos desencadeados no seio da escola, não são alcançados apenas detectando a existência
dos mesmos, faz-se necessário observar os tipos de articulações são realizadas, no estabelecimento
de relações sociais e históricas nos âmbitos microssocial e macrossocial, pois só assim o
conhecimento da realidade escolar será efetuado.
Na pesquisa realizada, as falas ou discursos registrados pelos professores demonstram suas
percepções sobre o que está consolidado ou modificado no contexto educacional do estudante
conforme sua experiência profissional e os contextos da realidade do vivido.
Ela (Escola) hoje, não quer falar sobre as desigualdades sociais. Ela não quer falar sobre
preconceito, sobre tocar o dedo na ferida. Eu acho que ela está perdendo muito esse espaço
de formação humana, porque talvez as pessoas que estão envolvidas naquele todo processo
ali também não dão conta de fazer essa formação. O compromisso com o ensino é a
aprendizagem de determinados conteúdos importantes para a vida social, nada com vida
profissional, isso ai é outra coisa. Mas a vida social, eu vejo isso como um elemento
importante. E vejo que isso vem se perdendo, porque as escolas hoje não estão muito
preocupadas com isso. A Escola hoje está funcionando totalmente voltada para o resultado
final. Aprovação no vestibular, aprovação no ENEM […] (Professor 7)

Na categorização das representações sociais na escola a partir das entrevistas e discursos na
escrita das respostas dos questionários, encontrou-se 9 matrizes para as categorias correlacionadas:
Escola; Experiência Profissional; Infraestrutura; Limites, Motivação; Prática pedagógica; Relações
sociais; Representação do professor e Tempo. E a partir delas criou-se as subcategorias que se
relacionavam com o trabalho docente direta ou indiretamente, todas elas presentes nos discursos dos
entrevistados.
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Na exposição das relações de maneira representacional, utilizou-se a base dos diferentes
mapeamentos, afim de aprofundar a análise qualitativa das falas transcritas. E ainda, promoveu-se
uma aproximação das conclusões das análises qualitativas extraídas das informações
qualiquantitativas dos órgãos governamentais e do embate com o trabalho de campo, buscando mais
perspectivas analíticas para o campo da educação. Observando a Imagem 5, temos a correlação de
várias categorias, esta correlação é destacada por proposições que podem ser indicação de relação
para ambas ou de uma sobre a outra. Partiu-se, como exemplo, da categoria “Tempo” como fator,
para justificar as respostas do que os professores pensam sobre “o que é a Escola” e “o que ela
representa” nesse grupo pesquisado, por isto, o mapa não pode ser interpretado como hierarquizado
simplesmente. Deve-se levar em consideração as formas que a rede e núcleos se apresentam, estes
destacados em cores nos polígonos quadriláteros e ligados por setas com termos de ligação que
auxiliam no entendimento e leitura das inferências compreendidas nesta pesquisa. Estas
categorizações correlacionadas direta e indiretamente podem ser vistas na representação da Imagem
5.
Imagem 5 – Mapa Representacional das categorias principais retiradas do conteúdo das entrevistas e suas
correlações

Fonte: Imagem criada pelo autor MELO, M.A.P. (2017)
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Ao analisar este tipo de representação não se deve menosprezar os quantitativos de ligações que as
categorias criam, pois a intensidade e o peso destas ligações, estão diretamente ligados às
explicações pelas falas dos entrevistados, porém, não deve destacar o peso das categorias que criam
diversas correlações, pois estas se tornam base para explicações maiores graças ao seu alcance com
as correlações diretas e indiretas dentro da representação. Ao analisar o mapa representacional o
“Tempo do trabalho docente” cria um arco de conexões, com a precariedade do tempo para as
atividades do professor, com categorias ligadas ao tempo de profissão, com a “Experiência
Profissional” e os “Limites do trabalho docente” em relação as suas obrigações para função de
professor com reflexos na precariedade do seu trabalho.
O peso das ligações entre as subcategorias explicativas dentro de cada uma destas
desdobram uma maior interpretação das conexões que dão suporte a generalizações ou implicações
dedutivas maiores. No contraponto interno a este arco apresentado, tem-se as categorias que se
ligam pelas representações criadas pelo trabalhador docente sobre “si mesmo” e Escola. Outras
ligações na rede, como as Relações Sociais e Motivação, atraem fatores explicativos para uma
categoria maior que sé tratado nesta pesquisa, que é o trabalho docente e as correlações das
subcategorias para com a precariedade e representações presentes na Escola. Percebe-se que a
própria precariedade e as representações não são categorias expressas no mapa, mas nas reflexões e
conclusões pontuou-se categorias construídas a partir da mensuração das falas e suas conectividades
com fatores imateriais do trabalho do professor e outros realizados ou com suporte material a
função, como as categorias Infraestrutura e Práticas pedagógicas.
Guareschi e Jovchelovitch (1995) apresentam a teoria das representações sociais
questionando somente o que se tem na realidade, na análise pode-se expor as adaptações e
mudanças que se tem com o objeto nas relações sociais que este possui. O que se tem é a imersão de
elementos de compreensão das construções sociais, os quais podem preencher lacunas nas crises e
mudanças problemáticas na sociedade atual, e este será um ponto de partida, no qual destacam-se as
contradições das atribuições do trabalho docente e da própria delimitação de Escola, no sentido de
guiar a representatividade que se busca apresentar.
Após esta introdução acerca das teorias das representações sociais, elencou-se algumas
discussões que mostram quais aspectos dos membros da comunidade escolar podem contribuir para
o entendimento, não só do que é a escola, mas representação social que os professores constroem de
Escola.
Não é difícil perceber como a estruturação do conhecimento individual é passível de
influência a partir do meio no qual o sujeito está inserido, nesta tese, a escola. Então, para facilitar
na visualização destas representações, se propôs o mapeamento das categorias centrais encontradas
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e filtradas das informações coletadas no trabalho de campo e as relações desta categorias com as
subcategorias explicativas. (MOSCOVICI, 1981)
As análises não se restringiram à escola somente em seu aspectoo físico, mas também em
como se consolida um tipo de representação, que cria interações que extrapolam os limites do
material e entram em contato com questões culturais, políticas, para delimitar uma visão que está
presente na estrutura da instituição escolar, principalmente naquilo que se refere ao trabalho
docente.
A representação social de escola, apresentada pelo professor, perpassa por uma discussão de
seu papel e conflitos existentes com relação ao sistema, os quais refletem no tipo de carência
educacional percebido pelos estudantes na sala de aula. Estas indicações podem se vincular às
teorias elencadas neste trabalho até o momento, porém, a própria dinâmica que as representações
sociais possuem serão mais bem interpretadas a partir de fontes empíricas que tratam da Escola.
Portanto, compreender como os educadores de Sociologia representam a instituição escolar,
traz uma possibilidade de reflexão sobre a atuação do professor, revendo criticamente a forma de
ensinar, refletindo sobre a possibilidade de mudança social, por meio da educação, introduzindo
atividades e práticas que possam fazer alguma diferença dentro e possivelmente fora da sala de aula.
Nesse sentido, a proposta de estudar a representação de escola pública em Goiânia perpassa
pela necessidade de se avaliar a receptividade e grau de mudança nas práticas educativas com
alunos considerados desfavorecidos na rede pública, verificando a existência do compromisso e
responsabilidade da escola para com os seus alunos.

69
3. ESCOLA E O TRABALHO DOCENTE
Ao analisar a escola sob uma perspectiva sociológica, buscando entender a visão que o
professor têm sobre seu espaço de trabalho docente e concomitantemente saber qual a sua situação
profissional, observa-se que a mesma é visualizada como instancia de concretização de políticas
educacionais e processos burocráticos e administrativos. Estes aspectos podem ser explorados na
Educação como suporte para entendermos as configurações da participação na comunidade escolar.
Canário (2005) dá uma sinalização para se entender o campo de atuação da Sociologia em relação a
escola, afirmando que o espaço físico e a aglomeração não definem a instituição e suas relações
sociais.
Mosé (2013) aponta que o desafio de pensar os espaços educacionais, as instituições
escolares e a vida educacional e seus atores, está em saber quais os efeitos produzidos que podem se
desdobrar não só para a vida do estudante, mas para a sociedade, pois: “Todas as coisas se
relacionam, não há nada realmente isolado, todo gesto produz desdobramentos incalculáveis; um
saber, uma escola, uma pessoa não existe sem um contexto; talvez esse seja o aprendizado social,
amatória política de que precisamos” (MOSÉ, 2013, p. 34).
A Escola ainda é vista como um espaço de socialização, de atendimento ao mercado de
trabalho. Canário (2005) ainda expõe as falhas da situação da Escola em três aspectos. O autor vê
que a educação é ainda fragmentada, atendendo à reprodução de conteúdos; a problemática do
afastamento entre os objetivos do estudante e do professor e, por último, Escola como espaço que
perpetua uma desigualdade e exclusão (CANÁRIO, 2005).
Rubem Alves (2012) propõe uma organização escolar em que a burocracia não é empecilho,
desde que a gestão compartilhada possa garantir saberes e conhecimentos necessários para seu
grupo social ou sociedade em geral, o que a perspectiva da análise sociológica busca compreender
em seus diversos aspectos.
Fontana (2005) em estudos sobre professores aponta a necessidade de se preocupar com as
metodologias que contribuem para discussão da Educação, das relações de gênero, instituições e
trabalho docente. Estes apontamentos de Fontana (2005) trazem a complexidade de temas que
podem surgir e interferir em estudos sobre Educação, por isto a autora aponta metodologias que a
Sociologia utiliza como análise de conteúdo de discursos, os fatos sociais, representações sociais,
narrativas, entre outras, que dão suporte para uma análise com melhor depuração da realidade
empírica, ou seja, com uma melhor metodologia pode-se ter maior precisão no relato das ações e
interações que se tem com o objeto de estudo. O que devemos aproveitar é que mesmo sendo em
qualquer nível de educação os atores apresentam uma interpretação das possibilidades de mudança
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e transformação social,

tendo o trabalho docente como fator ou variável de explicação das

investigações.
Investigar a produção ou as tendências nos estudos acadêmicos sobre educação na
Sociologia é algo recente. Cunha (1991) aponta que o afastamento da universidade e dos
pesquisadores sociólogos de estudos sobre a educação, tem relação com falta de identidade com a
profissão. Entretanto, situações novas sobre o campo da Educação e a necessidade de discussões
mais complexas de cunho interdisciplinar, e agora a ameaça provocada pela nova reforma do Ensino
Médio, que determina sobre a implantação da disciplina de Sociologia na Educação Básica, fazem
da Educação um campo propício para novas análises sob a perspectiva sociológica. Para uma
avaliação do leque de temas e orientações das produções foi realizado um levantamento dos temas
discutidos nos grupos de trabalhos que se inscreveram para apresentação de comunicações dentro
do congresso bianual da Sociedade Brasileira de Sociologia – SBS nos eventos de 2009 a 2015.
Quadro 1 - Quantitativos de trabalhos nos GT’s da SBS

Evento
2009
2011
2013
2015
Total

Grupos de Trabalhos
Educação e Sociedade Ensino de Sociologia
21
0
17
48
35
121

28
44
33
105

Total
21
45
92
68
226

Fonte: Sociedade Brasileira de Sociologia

O que é apresentado no Quadro 1 demonstra os trabalhos apresentados/inscritos em grupos
temáticos que se encaixam nas discussões sobre “educação e sociedade” e “ensino de Sociologia”.
Esta discussão se encaixa na temática sobre a volta da obrigatoriedade da Sociologia no Ensino
Médio brasileiro a partir de 2005 e consolidado em 2008, Goiás e Brasil, bem como sobre a
multiplicação de educadores em instituições de ensino superior e da educação básica regular e
profissionalizante, principalmente em nível Federal nos períodos de (pós)REUNI, promovendo uma
demanda de novas discussões que até então, eram rarefeitas e que agora ganham densidade e maior
visibilidade.
A discussão é uma oportunidade de se elencar quais os campos para estudo e quais as
possibilidades de produção dentro das instituições, que são representadas pelos apresentadores de
trabalhos na SBS, os quais podem elucidar o grau de importância da discussão para um
entendimento da Escola como objeto de investigação.
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A produção acadêmica sobre Educação e Sociologia está tendo uma convergência para
dentro do campo das Ciências Sociais. Se nos anos anteriores se via que a produção era dos cursos
de pós-graduação na área da Educação, como aponta os estudos de Handfas (2011), o que se vê e
presencia atualmente, nos eventos locais, regionais, nacionais e internacionais é uma multiplicação
de estudos sobre educação em cursos de graduação e pós-graduação. Entre os temas que são
contemplados currículo, práticas educacionais, ensino, trabalho docente, formação docente, etc,
para enumerar alguns pontos comuns de áreas da licenciatura e da discussão da profissão de
professor. Já entre os temas específicos, percebe-se uma produção crescente sobre trabalho e
educação, ensino profissionalizante, o tratamento da Sociologia na Educação Básica e Superior,
enfim temas, assuntos e perspectivas, que contribuem para a multiplicação de campos teóricos
utilizados para análise dos objetos apresentados.
A Educação e os temas referentes ao ensino de Sociologia estão ganhando mais peso na
pesquisa acadêmica, com uma intensificação de produções que contribuem para preencher um
espaço que era vazio ao se discutir a Educação, e especificamente a Escola. Neste trabalho de
pesquisa, busca-se entender a Escola na contemporaneidade em seu aspecto mais geral,
ultrapassando os sentidos funcionalistas e apreensões do espaço físico, indo além daquilo que faz
parte do cotidiano do trabalho docente, por isto a escolha pelo olhar do professor que participa da
construção e cria sua representação na instituição escolar.
Alguns autores já pensavam desde o surgimento da Sociologia, no século XIX, na França,
até a realidade brasileira do século XX, como a educação e em específico a escola, principalmente a
pública, podem representar não só um reflexo da sociedade capitalista, mas fornecer nos seus
mecanismos, uma manutenção das classes sociais, utilizando a estrutura do Estado para formalizar
um aparelho ideológico, que distancia os polos da sociedade com a distribuição material e
repartição dos indivíduos, além de uma função política e ideológica de inculcação da ideologia
burguesa (ESTABLET, 1973). Ou seja, a Escola passa a ser um espaço de construção/formação de
um trabalhador (proletário) ou de um cidadão (burguês).

Nos discursos colhidos há um indicativo

de que os professores de sociologia podem fortalecer tanto uma quanto outra justificativa do que é o
espaço escolar. A escola tanto é uma unidade para educar, instruir, apresentar cultura e saberes aos
discentes, quanto é unificadora, ao distinguir as classes às quais serve (idem). Estas ambiguidades
estão presentes de maneira subjetiva no controle e planejamento do trabalho docente do professor
de Sociologia, pois este mostra que quer construir um pensamento crítico entre os discentes, porém,
acabam por atestar a inculcação ideológica burguesa de se ter uma formação, visando à inserção no
mercado de trabalho, a partir dos estudos ou da própria autonomia de reflexão do indivíduo frente à
sociedade capitalista.
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Gouveia (1989), ao fazer uma rápida recapitulação da relação da Sociologia com a pesquisa
sobre a Educação, traz os principais pensamentos no mundo e no Brasil sobre os deslocamentos dos
olhares para esta temática. A autora traz a discussão de que a escola cria uma situação de
prolongamento da escolarização, indo dos anos iniciais até a vida adulta, fator que produz um efeito
sobre a sociedade e pode ser analisado pela Sociologia da Educação.
Outra situação é o uso da Antropologia para entender a formação informal em espaços
silvícolas, como nos povos indígenas ou nas sociedades complexas, como a educação de jovens e
adultos, principalmente da população carente. Para a autora, existe a necessidade de se ampliar o
entendimento das decisões político-administrativas na educação e os empecilhos burocráticos, pois
a explicação sobre a orientação das políticas educacionais, permite a compreensão de como o
processo e os mecanismos de decisões, muitas vezes feitas são gerenciados de forma não
democrática e não participativa.
Gouveia (1989) não previu que os desdobramentos para análise da realidade educacional na
perspectiva sociológica, extrapolaria de maneira interdisciplinar, as críticas e contribuições dos
objetos da pesquisa em Educação. Neste estudo tem-se um leque dos elementos conceituais e
teóricos de algumas áreas que nos últimos tempos trazem uma maior elucidação de algumas
temáticas elegidas para esta tese, como por exemplo, o “trabalho docente”; “precariedade do/no
trabalho” e a “Escola e sua representação social” a partir da Sociologia.
Nesta parte do texto tentar-se-á retratar a realidade observada, por meio de visitas às
unidades escolares; a voz e pensamento dos professores sobre alguns elementos que constituem o
trabalho na Educação, a Escola e as relações sociais presentes no cotidiano escolar. Entre as
preocupações ou reclamações sobre a Escola percebeu-se elogios, e que os professores
entrevistados não expuseram críticas com relação à parte pedagógica da Escola.
Observou-se uma dinâmica na escola em que deficiências com relação a recursos humanos,
financeiros e materiais é superada por estratégias que vão desde a contratação de professores em
regime de contrato temporário até a adaptação de materiais didáticos para o trabalho docente. A
carga horária gera reclamações individuais por parte dos professores e estes também se mostram
frustrados com a falta de tempo mais amplo para se dedicarem aos alunos em suas necessidades
específicas. Além disso, os empecilhos com outras atividades delegadas pela administração superior
e repassadas pela gestão da unidade escolar, limitam o desenvolvimento das práticas pedagógicas
por reforçarem a falta de tempo. Somado a isto, a burocracia de cobrança nos planejamentos das
aulas e do trabalho a ser desenvolvido no ano letivo.
Outro desgaste confidenciado pelos professores é o desinteresse dos estudantes e
necessidade de outras estratégias de ensino para esse público. Nas situações primordiais para o
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diálogo com a família, o professor não tem o contato direto, mas é feito por intermédio da Gestão da
unidade escolar, a qual põe a par os responsáveis ou toma medidas extremas (Conselho Tutelar)
para a Escola não ser responsabilizada. Estes pontos trazem um pouco de como pensar os
estabelecimentos de ensino a partir das relações que se tem na comunidade escolar para
cumprimento das incumbências da Escola.
A Lei 9.493/96, em seu artigo 12 delimita os estabelecimentos de ensino pelas suas
incumbências, o que é surpreendente, pois a Lei, define os estabelecimentos de ensino a partir do
seu dever, obrigação e responsabilidades. Assim, a legislação apresenta o que seria a escola como
sendo mais operacional para comunidade geral e trabalhador docente, determinando obrigações
administrativas e pedagógicas. Porém o inciso VI do mesmo artigo, traz o que poderia ser um
princípio humanista na configuração da escola, prevendo uma participação dos pais, pois incumbe a
Escola de criar laços com a família e comunidade geral, além de aproximar a sociedade com a
escola, ou seja, uma participação dos pais, mães, responsáveis legais, famílias e comunidade. Além
disso, o artigo 12 regulamenta uma série de processos burocráticos e administrativos (rendimento
dos alunos e recursos materiais, humanos e financeiros), bem como os procedimentos pedagógicos
executados na escola.
Nas entrevistas com os professores observou-se duas tentativas de definição quanto ao papel
da escola: a Escola é um espaço de tarefas para ensino e aprendizado de conteúdos (cultura), ou que
é um espaço de liberdade de pensamento para a vida. O que se tem então é uma Escola para
“Formação conteudista” e outra que serviria para uma “Formação Cidadã”. Tomando como base,
autores marxistas que colocam a escola como local de inculcação da ideologia burguesa, será que
ambas as definições atendem as classes sociais ou mantêm o distanciamento das mesmas,
reproduzindo as relações sociais de subalternação que são encontradas nas famílias e nas empresas?
(ESTABLET, 1973).
Pensar a escola que sofre diversas tentativas de mudanças, com as políticas educacionais
nacionais, influenciadas pelas internacionais, perpassa por entender certos posicionamentos sobre o
sentido de “espaço público” ou “arena pública”. Resende (2008) apresenta uma definição baseada
nas perspectivas de Daniel Cefai; Erwing Goffman e Pierre Bourdieu, sinalizando que a escola deve
ser entendida por meio da conotação estrutural estática dos agentes que estão no espaço. Assim, os
agentes da comunidade escolar (professores, administrativos e auxiliares) explicariam a organização
e a forma de condução dos trabalhos na instituição escolar, espelhando um tipo de Escola para o
público e para a sociedade.
Eizirik (1999) como outros autores anteriormente apresentados, demonstra que a Escola é
reflexo do modo de pensar o mundo e a instituição escolar deve ser contextualizada numa
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concepção de ciência, processo histórico, social e político. E isso é o que deveria a disciplina de
Sociologia criticar, porém as políticas educacionais podem se afastar dos objetivos que os
professores procuram para seus alunos, conforme em narrativa do Professor 7 apresentada
anteriormente, a necessidade de se ter uma uma humanização da escola é deturpada pela
necessidade de satisfação de indicesses e oferta de mão-de-obra para o mercado de trabalho.

A ESCOLA PARA O DOCENTE DA

QUANDO INICIOU A CARREIRA DE

DISCIPLINA DE SOCIOLOGIA

PROFESSOR

1

“Uma forma, um meio de se dar acesso,

1999

2004

2010

oportunizar e transmitir o conhecimento de

2011

2012

1

TOTAL

DOCENTES

Quadro 2 - Cruzamento das respostas do questionário sobre “O que é a Escola?” com início da carreira docente

1

Sociologia na formação crítica do estudante.”
2

“Espaço de discussões sobre os acontecimentos
sociais propiciando conscientização e debate,

1

1

um instrumento do saber”
3

“Socialização”

4

“Um espaço de formação humana.”

5

“Local de encontro de vontade de saber e

1

1
1

repassar ideias para a construção de mundo

1

1

1

crítico”
6

“Um espaço de reflexão e de abertura para o
conhecimento.”

7

“Espaço formativo ensino aprendizagem
saberes produzidos pela humanidade”

8

“Um lugar onde o conhecimento deveria ser
prioridade.”

9

1

1

1

1

1

1

“Local de mudanças de pensamento /

1

paradigmas”
TOTAL

1

1

4

2

1
1

9

Fonte: O autor (2017) e Censo Escolar - 2016

Canário (2005), amplia outros aspectos do entendimento de Escola para além da
administração e que permanece focada na interação social, porém, tendo como pano de fundo os
contextos locais que dão identidade e cultura juvenis estabelecidos pela organização social, mas
potencializados com a geração de resultados diferenciados conforme funcionamento e configuração
do espaço educacional.
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Na perspectiva de Canário (2005), o Quadro 2 demonstra o cruzamento do ano em que o
professor se tornou funcionário público efetivo, mostrando o tipo de discurso apresentado nos
questionários, demonstrando que os professores de 2010, veiculam um discurso mais alinhado com
uma proposta humanista para aprendizagem, encarando o estudante como um cidadão completo.
Nas entrevistas as categorias que se destacaram foram aquelas que entendiam o espaço
escolar com “Espaço de socialização” e para uma “Formação Cidadã”, e estas podem ainda ser
entendidas ao conhecer de quem partem as representação da Escola. Cruzando algumas
informações, observou-se que as respostas categorizadas por “Formação do cidadão” eram
proferidas por professores, que em sua maioria, possuíam pós-graduação lato sensu e, também,
com concordância de pós-graduandos stricto sensu, e mesmo um, que não tinha nenhuma pósgraduação, apoiava esta percepção de Escola. A Imagem 6, retrata a visão dos professores com
relação à função da escola, segundo as duas categorias mencionadas anteriormente, “Formação
Cidadã” e Espaço de socialização.
Estas observações são importantes para um maior aprofundamento das relações que
consolidaram o conceito de capital humano na educação e seus reflexos para a escola e o
trabalhador da educação. O que se tem é a configuração de uma ideia de escola sempre pensada
para reprodução, desumanização e infecunda para outras alternativas de educação. Mas será que a
representação social da Escola dos professores afirma ou contradiz estes postulados?
Nesse sentido procurou-se nas representações da escola outra visão que fugisse ao que
Garcia (2007) aponta de que “[...] se estivermos arraigados a noções, conceitos e teorias que nos
explicam a realidade que tomamos, é possível ficarmos “cegos” diante do que nela há e acontece
para além das molduras” (idem, p. 143). Se o professor tem somente uma perspectiva como
referência acabaria reproduzindo, porém, no próprio ato do seu trabalho e nas interações com a
comunidade escolar, o olhar o e pensamento sobre o local de onde fala pode trazer novos
posicionamentos e até mudanças, pois assim, estaria dando não só novas interpretações e
possibilidades para a escola, mas à própria sociedade. Por este indicativo observou-se no cotidiano
do professor, a organização do trabalho, o que ele produz/aprende/ensina nas escolas na disciplina
de Sociologia.
Os professores sabem dos seus limites, mas entendem que podem melhorar, com a
colaboração da comunidade escolar, a forma de fazer o trabalho docente, tornando-o algo que tenha
maior rendimento, porém, ao mesmo tempo em que estão dispostos a fazer algo novo, na prática,
elementos da burocracia, do tempo e da própria relação com os estudantes, colocam sua prática
pedagógica à prova. A narrativa abaixo demonstra esta situação
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Justamente pela falta de tempo de preparar uma aula bacana para a Sociologia. Então eu
tenho que preparar uma aula para a Filosofia, embora a Filosofia seja muito sociológica, se
eu tivesse mais tempo, poderia fazer um planejamento muito melhor, claro que quanto mais
tempo na sala de aula, você tá acostumado a fazer uma certa prática, então você já sabe que
isso funciona, então a cada ano você pode acrescentar, e eu vejo isso, depois que eu repito
uma disciplina, eu acrescento uma coisa e nossa, dá pra fazer uma coisa mais bacana, então
a experiência, até hoje, vem melhorando essa questão, justamente porque eu nunca tive
tempo. (Professor 2)
Então assim, não é só o lugar do trabalho né, tem toda uma afetividade que a gente constrói,
a gente viu aquela escola crescer, os altos e baixos dela, né, então a gente acaba fazendo o
máximo que pode dentro do pouco tempo que... eu acho, né fazendo o máximo que pode
assim. É, acho que é isso [...] Sabe aquele gosto pela luta, o gosto pela luta, né.
Independentemente do salário, independentemente se é uma aula por semana, se não der
certo, não deu certo, é o gosto pela luta, o valor da luta. (Professor 7)
Imagem 6 – Categorias do pensamento do professor sobre o que representa a Escola

Fonte: Imagem criada pelo autor MELO, M.A.P. (2017)
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Mannheim (1969), Durkheim (2011), Apple (2006) e Giroux (1997) indicam em seus
estudos, princípios que orientam o debate sobre o cotidiano da escola e do trabalho docente, além
das implicações ideológicas e práticas existentes na Escola com relação à prática docente, sala de
aula e relações entre sistema e estrutura existentes na Educação. As práticas educativas mostram
que o trabalho docente compara-se com o “pensamento preciso” ou técnico, com conteúdos e
conhecimentos reproduzidos e atualizados pelos que delimitam a legitimação de interesses políticos,
econômicos e sociais variados, que estão no cotidiano dos educandos (FREIRE, 1983a, 1983b;
GIROUX, 1997; RAMALHO e SOUSA, 2012, 2013). Saber sobre isto complementa o
entendimento da representação de escola.
Teodoro (1994) afirma que “a escola é uma criação de indivíduos vivendo em sociedade,
correspondendo o seu aparecimento a necessidades históricas resultantes da complexificação das
sociedades.” (idem, p. 38). Esta situação traz discursos teóricos metodológicos de diversas
temáticas sobre as características e reflexos de estudos sobre a escola, tendo a problemática seleção
escolar de sujeitos aptos ao mercado ou a procura de “[...] políticas para a compatibilização entre o
acesso aos estudos, o sucesso escolar e a origem social, racial ou regional dos estudantes (ibdem, p.
41).
Tal tarefa parece ser exacerbada para Escola, mostrando a necessidade de esta ser
multifuncional, mesmo não tendo um suporte da administração maior, organização do trabalho bem
definida ou ainda um corpo docente participativo para melhor orientar as ações das práticas
educacionais. Um cidadão emancipado das amarras da dominação política, cultural e econômica da
sociedade complexa e ainda com capacidade crítica observa com um olhar a partir do seu lugar no
mundo, o que acarretaria um posicionamento diferente frente a instituição escolar e sociedade.
Paro (2011) comenta a situação dos anseios do indivíduo e sociedade sobre a escola os quais
podem gerar conflitos com a própria orientação para um trabalho definido e cada vez mais
deturpado em suas realizações ao analisarmos os resultados na educação. O autor enfatiza o conflito
que surge desde o cotidiano e entende que podemos classificar ou categorizar os acontecimentos na
Escola, pois estes estarão carregados de fatores externos de explicação.
Como grupo social, a escola é dotada de um dinamismo que extrapola sua ordenação
intencional, oficialmente instituída. As formas de conduta dos indivíduos e grupos que
compõem a escola, suas contradições, antagonismo, interações, expectativas, costumes,
enfim, todas as maneiras de viver socialmente, nem sempre podem ser previstas pelas
determinações oficiais. Não obstante, apesar da imprevisibilidade dessas relações, elas
acabam por constituir um modo de existir ou de operar, envolvido por valores, costumes,
rotinas, que lhes emprestam certa “regularidade” que não pode deixar de ser considerada no
estudo de escola. (PARO, 2011, p. 19)
É um espaço sócio organizacional no qual atuam diversos indivíduos ligados entre si por
vários tipos de relações mais ou menos formalizadas, abrigando tensões, negociações,
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colaborações, conflitos e reajustamentos circunstanciais ou profundos de suas relações.
(idem, p. 55)

Tardif e Lessard (2012) ainda caracterizam a escola no tempo presente destacando
particularidades conservadas do passado. Assim, para eles a escola, primeiro separa o sujeito no
tempo e no espaço, ao ser separado do meio externo. Os muros são erguidos para aprendizagem
(socialização e instrução), se apresentando como organização; segundo os professores e alunos irão
seguir um sistema de práticas denominado pedagogia escolar; terceiro as relações sociais são
“moduladas e medidas pelas regras da vida da escola” (idem, p. 58); quarto a escola utiliza diversos
instrumentos e práticas de formação para aprendizagem; quinto na instituição deve ter pessoal
especializado e com status diferenciado pois este irá “ensinar a mesma coisa no mesmo tempo e da
mesma maneira a grupos de alunos” e por isto a escola pertence a outro contexto que não se
encontra no mundo social; e por último, as ações e objetivos dos agentes seguem as regras da
organização.
É impossível pensar a escola sem contextualizá-la em uma concepção de ciência, histórica,
social e politicamente construída (EIZIRIK, 1999). “O que é a escola? Podemos falar de uma
escola geral, universal, ou são muitas e tantas, multifacetadas e plurais, englobando redes de
significados nem tão visíveis, nem tão de explorar?” (idem, p. 116). Deve-se pensar nela com seu
coletivo, com as séries de níveis e relações procedentes não só da sua estrutura, mas das
constituídas, moldadas ou reproduzidas no grupo social escolar onde as relações sociais mantidas
entre seus membros como se fosse uma empresa, por causa da organização social que engloba toda
a comunidade escolar (PEREIRA, 1976, p. 53). Eizirik (1999) ainda destaca uma crise na escola
relacionada à forma como hoje as novas gerações recebem informações. Os métodos passados não
se encontram tão atrativos como as mídias televisivas ou digitais fazem com alto grau de controle,
ou pelo menos de sugestão para fazer mudar toda uma gama de ações pertinentes da Escola.
É interessante se observar as falas dos professores sobre “o que é a Escola” e/ou “o que
representa a Escola” cruzando com os dados de início da carreira de magistério no serviço público
no Estado de Goiás. Percebeu-se que o mais antigo, e isso foi visto in loco, que este não queria se
expressar ou não se sentia confortável para falar sobre si e a Escola. Nesta pesquisa encontrou-se
nos discursos dos professores que entre eles o que se tem é a tendência a uma concepção de Escola
mais ampla, além do conhecimento, como poderemos analisar a frente com outras informações
coletadas.
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3.1. TEMPO E BUROCRACIA NO TRABALHO DOCENTE
A discussão do tempo de trabalho, pode ser entendida a partir das observações de Gorz
(2005), ao tratar as ideias de Karl Marx nos Gundrisse sobre o trabalho imaterial, de onde se extrai
que com o avanço da informação, conhecimento e tecnologias, haveria uma redução do tempo de
trabalho com aumento de produtividade. Na visão do autor, o tempo de trabalho necessário à
produção se torna uma medida de valor, porém, o que se tem é que o conhecimento e a informação
não sendo quantificáveis e nem correspondentes ao valor de tempo de trabalho para produção,
manutenção e reprodução da vida social, promoveriam, conforme Marx (2011), uma mudança
admitida de que o trabalho imediato, mensurável e quantificável seria substituído pelo progresso da
ciência e tecnologia.
De acordo com os dados da pesquisa, o trabalho docente apesar de ter um valor referente ao
salário, não tem uma correlação proporcional ao resultado do seu trabalho. O que se identifica nas
falas é que mesmo com todo progresso da ciência, da tecnologia e do conhecimento, existe uma
extrapolação das atividades desenvolvidas pelo professor sem ter sua remuneração alterada, mas
sim, um aumento nas cobranças burocráticas, uma transferência para os índices externos, da
justificativa de valorização e culpabilização dos fracassos e sucessos dos estudantes. Ou seja, liga
ao trabalho docente fatores externos a sua situação real.
O Tempo, uma das categorias avaliadas nesta pesquisa, tem papel recorrente nas limitações
para uma melhor atividade do trabalho docente. Assim é necessário também se refletir sobre a
precariedade na qual está inserido o professor de Sociologia.
Na categoria Tempo encontrou-se as subcategorias explicativas: “tempo com a burocracia”;
“tempo na carga horária”; “tempo com lazer, família e descanso”; “tempo com planejamento,
estudo e pesquisa”; “tempo com outro emprego” e “tempo com o trabalho docente”. Conforme se
observou, o tempo do professor de Sociologia deve ser pensado como uma situação de
precariedade, quando o Tempo não corresponde mais às necessidades pedagógicas; quando existem
burocracias e serviços que extrapolam o tempo necessário; ou ainda pela intensificação do próprio
trabalho docente com a regência.
Entre os relatos dos professores, percebeu-se que o lazer, a família e o próprio descanso do
professor são tempos rompidos, por causa da demanda de sobrecarga destinada ao trabalho docente,
causando uma situação de incoerência com a prática ou discurso de eficiência, pois estes estão
trabalhando além da carga horária semanal. O depoimento destes professores sobre suas angústias,
com as devolutivas para administração escolar, demonstra sua visão sobre a questão do tempo
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relacionada à burocracia “Vamos dar um exemplo, aí de repente chega coisa pra você entregar tudo
era pra ontem, era pra hoje, então você tem que entregar, e o seu final de semana, sua questão de
lazer? Entendeu?” (Professor 3), e completa “Eu tô com a cabeça lá no meu planejamento, que eu
quero passar meu feriado sem preocupar com isso [...]” (Professor 3). Porém nem todos seguem
essa linha de obrigações do magistério excedendo seu tempo de trabalho, um professor comenta
sobre essa deliberação de interesse próprio, e diz que no “[...]final de semana é para mim para
minha família [...]” (Professor 6). É óbvio que alguns professores acabam por reagendar sua escala
de obrigações com o planejamento dentro da própria semana, “Agora, eu delimitei isso, meu tempo
é delimitado. Eu faço, no meio da semana [...]” (Professor 6).
A questão de se preocupar em não sacrificar o tempo do lazer com a família é algo que pode
melhorar a produtividade, porém alguns professores demonstraram uma organização de rotina que
permitia ficar mais com a família. Os depoimentos abaixo demonstram a preocupação dos
professores com a questão do tempo
Aí né, é questão, todo mundo enche o saco, até parentes, que chamam pra alguma coisa,
quase que custa a acreditar que você tá fazendo isso, pra você sair, tal, e aí nesses quinze
dias eu posso dizer que eu não consigo planejar aula. (Professor 4)
Agora sim, eu posso dizer que é harmônico. Mas, no início, eu não estava conseguindo
conciliar, porque, como a carga horária é muito extensa, você tem muito diário, você tem
muita prova, você tem muito trabalho, então no início eu as vezes levava coisas demais
para casa, as vezes eu trabalhava no final de semana, eu não conseguia conciliar. (Professor
6)
Alguma coisa que eu tenho que fazer extra em casa mas faço no meio da semana; tiro pelo
menos um final de semana para descansar, para fazer algo de lazer, porque senão você não
consegue. (Professor 6)

Neste relato pode-se extrair algumas subcategorias explicativas e algumas acabam
completando o sentido de uma ou mais explicações para o Tempo no trabalho docente. Assim, nas
correlações feitas percebeu-se que o “tempo com a burocracia” é um complicador para o “tempo
com a carga horária”, no sentido em que, por causa da diminuição do tempo para planejamento de
atividades educacionais, torna-se impossível um melhor uso do “tempo com o trabalho docente”.
A representação do trabalho docente na Escola tem um limitador por causa do “tempo com a
burocracia” e também o “tempo para o planejamento, estudo e pesquisa” necessário para melhorias
nas práticas pedagógicas do corpo docente. Esse embate acaba por remeter àqueles “limites da
remuneração incompatível”, pois o tempo despendido para algumas atividades burocráticas acaba
não refletindo em aumento salarial, mas sim numa intensificação do trabalho docente fora da sala de
aula.
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A intensificação do trabalho docente tem sido materializada de maneira cada vez mais
veemente e, além desse aspecto, as atividades pedagógicas do professor não ficam restritas
ao tempo em que ele está no interior da escola. Dessa forma, a preparação das aulas requer
estuo, pesquisa e tempo de dedicação por parte do docente. Além disso, a correção de
atividades dos alunos exige tempo adicional de trabalho, retirado o tempo livre do
professor, o que termina por sobrecarregá-lo, uma vez eu esse tipo de tarefa exige atenção,
concentração e análise das respostas formuladas pelos alunos. (MACÊDO e NETO, p.157)

Dal Rosso (2006), aponta para esta preocupação de que o trabalhador é quem sofre mais
com uma carga cada vez maior de cobrança por resultados e por maior envolvimento no trabalho. E
completa com uma explicação sobre o trabalho excessivo, que é considerado quando a duração do
trabalho coloca em risco a saúde e a segurança do trabalhador (DAL ROSSO, 2013). Assim, o
professor é cobrado pelos índices das avaliações externas, as quais medem a qualidade do serviço
do docente, e faz outras atividades fora do campo do conhecimento e além do que se tinha
planejamento.
E isto fica evidente no que disseram os professores.
A questão que falta é muito tempo, porque os professores de sociologia só têm uma aula
por semana. Então, assim, ele não tem tempo suficiente para preparar práticas novas e
acessíveis para o aluno, porque, a carga horária dele, se ele quiser uma condição econômica
razoável ela tem que ser grande. E ai a quantidade de turmas, ai você tem, eu tenho, é...
acho que vinte turmas que eu respondo, chamando por alto, de sociologia. Então, eu tenho
vinte provas para corrigir; vinte diários para preencher. Mesmo sendo eletrônico isso leva
muito tempo. Então, assim, eu não vejo isso tranquilo. (Professor 9)

Nos relatos dos entrevistados se verificou que a burocracia está integrada com a rotina do
trabalho docente como, por exemplo, o planejamento. Este é parte da carga horária do professor,
porém, o quantitativo de aulas cobre a maior parte do tempo no trabalho, causando um empecilho
no próprio desenvolvimento das atividades, como se vê pelo que eles dizem: “[...] se eu tivesse
mais tempo, poderia fazer um planejamento muito melhor [...]”(Professor 2); isso não se dá, entre
os pares, que possuem uma diferença das horas dispendidas ao serviço, pois “[...] a carga horária
é padrão da maioria dos professores, mas no nosso caso que é uma aula por semana, eu sinto um
desgaste extremo quando é pra fechamento de nota. É desumano, é fora do normal [...]”(Professor
4), “Tanto uma carga horária pesada da parte burocrática [...]”( Professor 5).
Os professores reconheceram o desgaste que se têm, além do tempo no trabalho, para
realizarem a parte burocrática, que acaba se estendendo além dos limites físicos da escola e
interferindo no tempo do lazer, descanso ou ócio que o trabalhador deve ter como direito. A rotina
intensificada com a burocracia é revelada na narrativa dos professores: “Nessa época de fechar
nota é tanto tempo, que assim, de verdade, é quinze dias assim! Quinze dias!”(Professor 4); e ainda
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reclama do tipo de trabalho, “[...] essa organização burocrática de sala de aula eu acho pesada
[...]”(Professor 5). E mesmo com uso de tecnologias do controle e planejamento do trabalho a
intensificação é reflexo da carga horária em sala de aula: “Então, eu tenho vinte provas para
corrigir; vinte diários para preencher. Mesmo sendo eletrônico isso leva muito tempo. Então,
assim, eu não vejo isso tranquilo.” (Professor 9). E outro professor completa: “[...] você tem muito
diário, você tem muita prova, você tem muito trabalho, então no início eu as vezes levava coisas
demais para casa, as vezes eu trabalhava no final de semana [...]” (Professor 6). Estas situações do
trabalho do professor de Sociologia demonstram aquilo que Dal Rosso expressa como trabalho
excessivo, ou seja, uma jornada excessiva de prolongamento da sua carga horária, sem ser
computada efetivamente, mas realizada como aumento da intensidade laboral, manutenção e
ampliação da produtividade.
Os professores ainda apontaram a defasagem que a disciplina de Sociologia possui em
relação à carga horária frente a outras disciplinas, pois recebem mais turmas e mais aulas para
aumentar a renda mas, também, acabam por se comprometer ainda mais com a burocracia que
interfere no desenvolvimento das atividades laborais.
A pressão na verdade é igual pra todo mundo, só que a questão da Sociologia é porque a
gente tem uma aula por semana, então, acho que aumenta a burocracia do seu trabalho, por
quê? Porque você tem uma aula e uma turma, você tem que pegar muitas aulas, muitas
turmas, eu tenho que avaliar essas turmas com pelo menos no mínimo duas notas, que já me
geram uma quantidade enorme [...](Professor 2)
Eu falo pra gente dessa área, porque tem os outros professores que é mais tranquilo, igual
às vezes eu penso como eu tenho duas escolas, eu fecho de uma e fico pensando: -”Ah, se
fosse só essa aqui tava fácil demais!” Então eu acho que não é um problema pra todos os
professores, eu acho. Pra mim eu vejo que é muita coisa pra eu fazer nesse tempo.
(Professor 4)
No comecinho eu trabalhava também à noite, pra fazer as sessenta horas, que eu queria
ganhar mais, e aí fui trabalhar na EJA à noite. Até chegar nas quarenta e duas aulas, por isso
a questão da burocracia. Você dá quarenta e duas aulas faladas durante a semana, aí quando
chega a hora da burocracia, pra fazer o diário, pra mim isso é uma dificuldade. (Professor
2)

A preocupação dos professores era de não terem tempo para fazer tanto as atividades
necessárias ao serviço, como também não conseguirem se organizar para atividades particulares,
como a formação continuada, por exemplo. Outra preocupação é com o próprio desenvolvimento
pedagógico da disciplina, que faz com que o aluno não tenha o seu aprendizado em conformidade
com o planejamento por causa de fatores externos, que fazem diminuir o tempo da sala de aula com
as atividades.
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[...] uma suposta escola que a gente pudesse ter essa questão, de você ter um tempo pra
parte burocrática, um tempo pra fazer as suas atividades, e também pesquisar as coisas e
elaborar uma aula com maior tranquilidade, a gente faz muito com pressão, é tudo muito
rápido, se você não tiver uma, um jogo de cintura, vamos assim dizer, né? (Professor 3)
Ah, não posso fazer um determinado curso por uma questão financeira, mas por uma
questão de tempo, que não vou poder matar aula, não vou poder estar na sala de aula, vou
estar ministrando porque eu só tenho uma aula e se eu perco uma aula isso vai trazer muitos
prejuízos sempre na minha questão pedagógica, do aluno, burocrática quando se fala em
prova. (Professor 5)

No questionário os professores responderam sobre o que facilita ou contribui para o
planejamento na disciplina de Sociologia. Numa primeira análise das respostas estabeleceu-se uma
categorização que revelou três pontos que na visão dos docentes melhorariam a fase de organização
e planejamento para a regência no trabalho docente. Entre as categorias apareceram “material
didático”, “redução de alunos por sala” e “tempo”. Este último, um fator que se desdobrou em
subcategorias que estão ligadas diretamente a necessidade de ter mais tempo para ações diretas e
indiretas para melhoria do planejamento do professor conforme se mostra na imagem abaixo.
Imagem 7 - Mapa representacional da facilitação/contribuição para o planejamento da Sociologia

Fonte: Autor MELO, M.A.P. (2017)

O trabalho docente do professor de Sociologia necessita de um ambiente que lhe garanta o
desenvolvimento das atividades das práticas educacionais, porém, nas respostas revelaram questões
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materiais, quantitativas e situações que relacionou-se com ponto imaterial que é o Tempo, como
pode ser observado na Imagem 7.
Sobre as questões materiais, os professores pontuaram que precisavam de mais material
especializado, ou seja, “Material Didático-pedagógico específico para Sociologia”. Assim, livros
didáticos ou paradidáticos, textos com perspectivas sociológicas sobre diversos assuntos, além de
imagens/figuras (charges) e mídias (vídeos principalmente da internet) são objetos necessários para
um melhor trabalho e diversificação de experiências para reflexão no campo das Ciências Sociais de
maneira mais ampla, pois temas atuais como relações étnico-raciais e de gênero, movimentos
sociais, novos grupos sociais, entre outras discussões persistentes, como política e cultura, são
temáticas que ainda não são bem exploradas tanto no currículo, quanto nos próprios livros didáticos
existentes para a área.
Gráfico 4 - Subcategorias do Tempo na facilitação/contribuição ao planejamento pedagógico

Fonte: Professores entrevistados e autor MELO, M.A.P. (2017)

Paralelo à facilitação/contribuição para um melhor planejamento, a “redução do quantitativo
de alunos por sala” é outro fator que apareceu na narrativa dos professores, que pontuaram sobre a
desproporção de trabalho em relação às outras disciplinas. Na comparação, um professor de
Geografia, História, Química, Física ou Biologia, ministram de 2 a 3 aulas semanais, Português e
Matemática chegam a ter de 4 a 6 aulas semanais, ou seja, o quantitativo de turmas e alunos que
estes trabalham é menor para compor sua carga horária semanal de trabalho. Já um professor de
Sociologia, Artes, Filosofia, Educação Física e Ensino Religioso, tendo uma aula semanal, tendem a
acumular muitas salas e, consequentemente, um aumento do trabalho docente, da burocracia e da
quantidade de alunos. Esta situação remete novamente à questão tempo.
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Com base nas respostas ao questionário, foi feita uma representação gráfica das três
categorias ligadas ao tempo e percebeu-se que a necessidade de “maior carga horária de aula com os
alunos” supera a busca de “tempo para estudo e pesquisa” e de “material específico de sociologia e
suas referências a um currículo de Sociologia” como pode ser verificado no Gráfico 4. Ao
destacarem a necessidade de tempo maior para o contato com os alunos, os professores mostraram
interesse em ter melhor condição de passar os conteúdos e ter uma melhor dinâmica nas práticas
educacionais propostas por eles para atenderem o currículo. Óbvio que maior carga horária
implicaria maior remuneração, beneficiando os docentes em ambos os sentidos.
O Tempo para esta facilitação/contribuição do planejamento é um fator que permeia a
precariedade do docente de Sociologia, pois o problema não é ter muitos alunos, mas sim ter uma
carga horária capaz de deixar o professor desenvolver suas atividades de maneira a não sofrer
pressão ou se sujeitar a um desempenho negativo, na regência de conteúdos, por causa da falta de
tempo de contato e de atividades pedagógicas que poderiam ser realizadas com maior participação
reflexiva sobre os assuntos tratados e exigidos pelo currículo e colocados em voga na atualidade das
discussões em sala de aula.
Posto isto, o professor precisaria de mais tempo para planejar as atividades de sala de aula e,
também, dedicar-se à sua formação e ao aprofundamento dos estudos, no sentido de ajudá-lo a dar
conta do cotidiano do escolar, da atualidade dos acontecimentos, da realidade social e para
disponibilizar aos discentes atividades condizentes com a perspectiva sociológica.
Os professores foram questionados também sobre o “maior obstáculo para seu planejamento
pedagógico”. Entre as respostas temos as categorias “falta de material”, “tempo escasso” e
“estrutura física”. No Gráfico 5 verifica-se que o “tempo escasso” é o maior obstáculo, seguido de
“falta de material” e “estrutura física”. Pode-se explicar as duas primeiras categorias, comparando
com as facilitações/contribuições para melhoria do planejamento pedagógico.
Com relação à categoria “falta de material” foi foi possível agrupar todas as necessidades,
não só com relação à necessidade de material didático-pedagógico para trabalhar Sociologia, mas,
também,

inclusão e outros assuntos do cotidiano ou da atualidade política, cultural, social,

ambiental entre outras, e entre estes materiais estaria também equipamentos de informática e digital,
além de audiovisual e outros necessários aos campos mencionados.
A última categoria que é da “estrutura física”, a carência que se percebeu está relacionada ao
fato de que todas as unidades escolares foram construídas por padrões arquitetônicos e pedagógicos
do século passado, e as reformas de manutenção não atualizaram os espaços da sala de aula nas
melhores estruturas físicas, como ar condicionado nas salas de aula, ou instalação adequada para
TVs e equipamentos para reprodução e projeção de filmes. E em algumas, há carência de reformas
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em toda unidade escolar, sendo necessário não só uma repaginada ou atualizada na aparência, mas
desde a acessibilidade aos espaços dos colégios, como banheiros adequados aos portadores de
necessidade especiais.
Gráfico 5 - Maior obstáculo para o planejamento pedagógico

Fonte: Professores entrevistados e autor MELO, M.A.P. (2017)

Outro aspecto priorizado nos questionários diz respeito às “dificuldades na execução do
trabalho docente”, sendo que este aspecto, remete também às categorias tempo e burocracia, como
fatores presentes e correlacionados, confirmando que desde o planejamento existe uma precariedade
na forma que está organizada a carga de trabalho do professor de Sociologia, seja na questão do
tempo que é escasso ou no desperdício de tempo para atividades burocráticas.
Sobre a burocracia cabe mencionar que de certa forma, em determinado momento do
trabalho docente, ela se faz necessária, como no momento do planejamento das atividades e
conteúdos, porém, quando é exigida em excesso, como no caso do controle e quantificação do do
desempenho dos alunos, podem implicar em situações negativas para o processo e incorrer em
defasagens para o estudante, quando este, submetido às práticas advindas da burocracia, apresenta
aquilo que se poderia denominar “desinteresse dos alunos”. Isto, somado a um à situação do
professor que é obrigado a ministrar outra disciplina, faz com que a carga dele seja insuficiente para
executar ações já mencionadas anteriormente, como tempo para estudos, leituras e pesquisas para o
planejamento das aulas e atualização dos profissionais que ainda precisam de mais materiais
didático-pedagógicos para seu trabalho.
A Imagem 8 faz uma representação das dificuldades na execução do trabalho docente
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Imagem 8 - Mapa representacional das dificuldades na execução do trabalho docente

Fonte: Autor MELO, M.A.P. (2017)

Na questão tempo, o fato do professor solicitar mais tempo com seus alunos e maior carga
horária, tem a ver com o desejo de realizar atividades fora da unidade educacional, entretanto, o
professor é cobrado com relação à disciplina dos alunos e o domínio do conteúdo, deixando
exclusivamente a inculcação de conteúdos como a melhor via ou única via para ampliar o
conhecimento dos discentes.
É interessante perceber, nas respostas ao questionário, como existe uma situação de solidão
no trabalho docente, sendo os apoios para práticas educacionais vindos da procura do próprio
professor e ainda demonstrando o controle dele sobre a forma que conduz suas atividades.
Os Gráficos 6 e 7 são relacionados à questão da interdisciplinaridade. Na análise das
respostas quanto ao trabalho interdisciplinar, constatou-se que na Escola não existe uma cooperação
continua entre as áreas para se fazer algum evento ou prática educacional que contemple a proposta
da interdisciplinaridade.
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Gráfico 6 - Interdisciplinaridade praticada na Escola

Fonte: Professores entrevistados e autor MELO, M.A.P. (2017)

Gráfico 7 - Interdisciplinaridade praticada na sala de aula

Fonte: Professores entrevistados e autor MELO, M.A.P. (2017)

Para trabalhar com a ideia de interdisciplinaridade, optou-se por usar a premissa de que
“Interdisciplinaridade é um termo utilizado para caracterizar a colaboração existe ente disciplinas
diversas ou entre setores heterogêneos de uma mesma ciência [...] Caracteriza-se por uma intensa
reciprocidade nas trocas, visando um enriquecimento mútuo” (FAZENDA, 2002, p.41). Ou seja, o
trabalho interdisciplinar é uma perspectiva de trabalho, segundo a qual assuntos das diversas áreas
podem ser trabalhados de forma conjunta, ampliando as possibilidades de diálogo entre os
conhecimentos científicos, o que contribui para uma formação integral e crítica dos discentes.
Observando o Gráfico 7, referente à prática interdisciplinar na sala de aula,pode-se perceber
que nos colégios onde os professores entrevistados trabalhavam, esta prática não é um hábito
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continuo, e quando se observa o Gráfico 6, referente à escola no geral, percebe-se que a prática é
menor ainda,

porém em observação na escola pode-se observar que a prática de

interdisciplinariedade, está presente em projetos coletivos que envolvem a unidade educacional e
toda comunidade escolar, mas é mais representativa como uma iniciativa individualizada dos
professores.
Percebe-se que há prática da interdisciplinaridade em sala, mas o que se constata é que é
feita de maneira isolada e individual com a disciplina, não há uma efetiva contribuição de um outro
professor de área distinta, daí podemos entender a dificuldade que estes professores entrevistados
têm em fazer algo mais amplo com a Sociologia.
Como categorias de fatores que afetam mais diretamente o exercício docente, a narrativa dos
professores apontou a “burocracia” como um problema para suas atividades, já que as cobranças
passam a ser mais de controle de registro de informações do que desenvolvimento de práticas
educacionais, porém, para este trabalho se desenvolver, a “falta de material didático-pedagógico”
deve ser superada pela Escola e esta deve fornecer materiais que colaborem para uma diversificação
de metodologias para melhor transmissão de conteúdos aos alunos.
Além disto, a “infraestrutura precária” sendo não só nas salas de aula, mas também na
conservação e manutenção dos espaços, deveria ser pensada para atender pedagogicamente e na
acessibilidade dos estudantes da inclusão. É bom lembrar, que laboratórios e outros espaços são
lugares para o experimento e ampliação da visão crítica e prática do aluno. Também é preciso ter
espaços separados para administração e gestão da unidade escolar, incluindo locais para atividades
de coordenação ao atender não só o aluno, mas os professores que deveriam receber suportes nas
suas práticas pedagógicas.
As categorias carga horária, material didático-pedagógico e infraestrutura foram extraídas
das narrativas daqueles professores que pensavam a Escola como espaço para “Formação do
cidadão”. A motivação para o trabalho de regência apresenta o “desenvolver o pensamento crítico
docentes/discente” incidida numa maior caracterização de quem respondeu uma “formação cidadã”
como representação da Escola.
Estas categorias podem ser visualizadas nos Gráficos 8 e 9, que representam
especificamente aquilo que na visão do professor “existe” ou “falta” na Escola em que lecionam.
Cabe portanto, explicar que quando falam das necessidades para a melhoria das condições de
trabalho, das relações com o conteúdo escolar e das relações com os alunos, os professores estão
expondo, especificamente, o que pensam sobre o trabalho com a disciplina de Sociologia, ou seja,
carga horária, infraestrutura, novas metodologias de ensino aprendizagem, material didático
pedagógico especializado, ampliação da visão crítica sobre a realidade educacional e social (Gráfico
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8), são condições, na visão dos professores, fundamentais para a melhoria do trabalho docente e
consequentemente da aprendizagem dos alunos.
Gráfico 8 - O que falta na Escola para o trabalho docente na disciplina de Sociologia
(Porcentual ao total de respostas)

Fonte: Professores entrevistados e autor MELO, M.A.P. (2017)

O que se destaca no Gráfico 8 é que mesmo que a indicação de problema maior seja o
material didático-pedagógico, ela está relacionada com a necessidade de carga horária maior para a
disciplina, pois como já foi analisado em outras categorias, o tempo para planejamento e
preparação, estudos, leituras e até formação, exigem um desdobramento de tempo que o professor
não tem a sua disposição.
Outra categoria explicativa é a infraestrutura que necessitaria de adequações grandes no caso
de estrutura dos espaços. Além disso, existe a necessidade de formação para espaços específicos
como “sala de aulas tematizadas” e laboratórios (informática, ciências, línguas, etc).
Com relação às categorias “novas metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem”, e
“visão crítica sobre a realidade da escola e o cotidiano social”, percebe-se que os objetivos seriam
atingidos de forma positiva, se houvesse interdisciplinaridade. Já foi dito que a interdisciplinaridade
mesmo sendo praticada, não se apresenta nas situações possíveis ou com a disponibilidade dos
professores entrevistados. Em resumo, as categorias que explicam “o que falta na Escola para
desenvolvimento da disciplina” está ligado a outras categorias, principalmente a do “tempo”.
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Gráfico 9 - O que existe na Escola para o trabalho docente na disciplina de Sociologia

Fonte: Professores entrevistados e autor MELO, M.A.P. (2017)

Ao se comparar as categorias “material didático-pedagógico”, “infraestrutura” e “visão
crítica”, percebeu-se alguns pontos interessantes que merecem uma reflexão, por exemplo, questões
de infraestrutura estão ligadas a questões sobre materiais para uso pedagógico, pois recursos
tecnológicos como o computador, não são acessíveis para os professores de escolas que não
possuem laboratórios e formação especializada para uso de softwares, equipamentos ou materiais de
comunicação (celulares, computadores, etc).
[...] aqui dá uma base para dar esse desenvolvimento pela questão dos recursos tecnológicos
que a escola nos oferece, pela questão de práticas de organização da escola, nós temos essas
práticas. Então isso nos ajuda bastante. E o próprio comportamento dessa ligação do aluno
com o professor dá para mim aqui na escola muito essa relação de realização de ser
professor, do que eu posso ser professor.(Professor 5)

Alguns professores possuem materiais diversificados, porém, isto ocorre em unidades
escolares que são diferenciadas por ter materiais pedagógicos diversificados, como é o caso do
Professor 3, a escola em que trabalha, possui uma dinâmica diferenciada, as salas de aulas são
tematizadas por área de conhecimento e são os alunos que se deslocam entre um horário e outro,
possibilitando uma outra postura do professor e aluno (pedagogicamente falando). Este professor
disse o seguinte sobre sua sala de aula: “É, na minha sala. É só livros, mapas, materiais, globo [...]”.
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Percebeu-se entre os professores, uma consciência de que outros fatores corroboram para a
importância de se ter um espaço físico adequado e com equipamentos que auxiliam no ensinoaprendizagem,
A gente tinha a sala pra vídeo, que pra mim era um facilitador, que já tava tudo organizado,
aí às vezes eu tenho que passar vídeo, você vai, monta, desmonta, é rapidinho, mas você
perde cinco, no máximo dez minutos pra montar, até que você chega na sala e faz isso. Mas
também é bacana, você não faz uma aula só com vídeo, pra mim também funciona.
(Professor 2)

O Quadro 3, traz um demonstrativo de como certos assuntos são coincidentes nas cinco
categorias apresentadas anteriormente. Por exemplo, a necessidade de carga horária maior ou a
escassez é explicativa para mais de uma categoria, mostrando o contraponto ou reafirmando as
situações de precariedade, faltas, empecilhos ou êxitos para o trabalho docente. Cabe lembrar que
os assuntos citados são resultado de uma categorização das respostas no questionário.
Quadro 3 - Cruzamento dos assuntos citados entre as categorias que se correlacionam

Fonte: Professores pesquisados e autor MELO, M.A.P. (2017)
Vale ressaltar que alguns assuntos citados só tem correlação dentro da própria categoria
explicativa. Assim, respostas que foram analisadas antes como acúmulo de disciplinas pelo
professor; tempo necessário para pesquisa, leituras e formações; valorização profissional e
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pessoal do professor; a falta de interdisciplinaridade na escola, sala de aula ou nas relações com a
gestão escolar; desinteresse do aluno e a falta de um capital cultural maior por parte do aluno,
apesar de aparecerem, têm maior fator de explicação dentro da própria categoria, pois estas não se
relacionam com outras, mas podem fazer parte de um conjunto de variáveis explicativas que
fortalecem aquelas citações categorizadas também no mapa representacional. Neste mapa o que se
apresenta é uma categorização dessas problemáticas, mostrando as eventuais relações existentes
para os professores de Sociologia em Goiânia.
Gráfico 10 - Mapa representacional dos assuntos citados entre as categorias que se correlacionam

Fonte: Gráfico criado pelo autor MELO, M.A.P. (2017)

Ao mesmo tempo pode-se construir um mapa representacional, conforme o Gráfico 10,
mostrando visualmente como as citações (variáveis explicativas) mostram uma rede de
interconexões que dão suporte não para um fator, mas a confluências de vários para explicar a
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situação que se tem com o trabalho docente. Mesmo sendo uma categorização dos discursos no
questionário, percebe-se que os mesmos elementos são recorrentes nas falas dos professores.

3.2. PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE
Analisando os fatores que causam uma caracterização de precarização do trabalho docente
segundo as respostas do questionário, chegou-se a vários fatores, como é demonstrado nas Imagem
9
Imagem 9 - Mapa representacional da Precariedade na execução do trabalho docente entre os professores de
Sociologia

Fonte: Autor MELO, M.A.P. (2017)

Em relação aos alunos temos as seguintes situações de precariedade para o professor:
excesso de alunos para atender; falta de maior tempo de contato com os alunos e baixo
conhecimento dos alunos. Para as relacionadas com a profissão de professor temos os direitos
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trabalhistas não respeitados; falta de incentivos e a necessidade de maior formação para uso de nova
metodologias. Em relação ao trabalho docente em si, temos as seguintes categorias: burocracia;
falta de materiais específicos e infraestrutura precária nas salas de aula.

Esta situação de

precarização se reflete na representação do professor com relação ao trabalho docente “Tudo que
você faz nos dias de hoje com o aluno você tem que fazer em sala de aula. Então, eu sinto que meu
trabalho está muito limitado nesse sentido” (Professor 6).
Para refletir sobre a questão da precarização do trabalho docente, buscou-se dialogar com
autores que abordam esta temática, como Rebelo (2004), que afirma estar a precariedade
relacionada com a instabilidade e insegurança contratual no emprego, relacionando a mesma com o
tempo de continuidade do trabalhador no emprego, às imposições e limitações econômicas em
períodos transitórios, associados ao baixo rendimento salarial. Este tipo de análise pode ser
utilizada, na situação dos professores sujeitos desta pesquisa, à medida em que se observou que os
mesmos não têm garantia que o tempo de permanência num colégio seja renovado a cada ano, pois
a demanda por professores, mesmo com a garantia do contrato efetivo, depende da oferta de turmas
na escola. Esta situação leva o professor a procurar na rede, outros locais de trabalho, ou então,
acabam indo para funções administrativas, seja na unidade escolar, seja na administração do sistema
escolar. Isto pode causar, inclusive, o transtorno de o professor ter que assumir outra disciplina que
não tem relação com sua área.
Fernandes (2010), apresenta uma relação entre precarização, pauperização e proletarização,
apontando as dificuldades do trabalho docente, pontuando sobre a diferenciação entre este e o
trabalho realizado em uma fábrica. São rotinas diferentes, que apesar de estarem submetidas à
exploração dos meios de produção capitalista sob maneiras diferenciadas, podem ser aproximadas
quando se usa o critério da remuneração insatisfatória
Sabemos que estes conceitos não são estanques. A precarização docente liga-se à
pauperização e vice-versa e, ambas se articulam à proletarização. Assim, o professor tende
a trabalhar, tornando-se um cumpridor de tarefas, um reprodutor daquilo que o currículo
exige, um aplicador de conteúdos dentre outras coisas. Sem tempo para ler, estudar,
pesquisar o professor passa a executar suas obrigações de modo mecânico - semelhante a
um robô preso ao comando - transformando-se em um proletário, no sentido de ter perdido
sua autonomia; por falta de tempo ou incentivo para exercer sua capacidade criativa,
desenvolve uma aula irreflexiva e de qualidade questionável. (idem, p. 151)

O autor se pauta numa visão estática da escola e da comunidade escolar, onde as ordens e
controle é que comandariam a vida do professor. Na verdade, mesmo com todo este cercamento em
volta do trabalho docente, não deixa de se ter momentos em que o professor mostra sua autonomia,
tanto para tratar com alunos assuntos disciplinares como na forma de fazer sua regência e
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avaliações. Esta contradição é percebida em narrativas que contam como o professor tenta resolver
questões menores de indisciplina dentro de sala de aula em vez de levar o caso para a coordenação
ou direção.
Esta visão do autor pode ser utilizada para interpretar o sentimento de impotência do
professor de Sociologia diante das demandas da realidade educacional e relata sobre suas limitações
e percebe-se como ineficiente em seu trabalho dizendo: “Eu demorei a me adaptar com isso, a
entender que eu deveria reduzir ao máximo, até mesmo pelo tempo, pelo contexto [...]Pra mim eu
vejo que é muita coisa pra eu fazer nesse tempo”(Professor 4). O que se vê é uma constante
demanda de obrigações por atingir resultados produtivos, que acabam por não contribuírem com o
desenvolvimento pedagógico apropriado e crítico que deveria estar presente na sala de aula.
[...] eu acho que as vezes a gente não tem muito espaço e possibilidade de debater teorias,
coisas didáticas sabe, assim é tudo muito tarefa, tarefa, tarefa, tarefa, tarefa; quando não é
tarefa são as produções de trabalho né, que são, é... colocadas como um empecilho [...]
( Professor 7)

É importante salientar que o espaço da sala de aula está sob a interferência de fatores
externos bem mais amplos que o próprio contexto escolar. Apple (2006) aborda um destes fatores,
ao se referir à escolha do conhecimento legitimado e validado para compor o currículo escolar, que
abarca um teor ideológico e político nem sempre coincidente com as intenções do professor,
valorizando ou não os conhecimentos para uma situação emancipadora do estudante e futuro
cidadão crítico-reflexivo. A hegemonia ideológica do mercado de trabalho, se impõe sobre as
necessidades de um conhecimento emancipador, e isto se dá, segundo o autor, por que um grupo
pode fazer seu conhecimento ser o “conhecimento de todos” por se relacionar com o poder desse
grupo no campo político e econômico, o que acaba por fazer esse grupo ter o controle cultural
(APPLE, 2006).
Outro autor, Antunes (2000, 2002 e 2005), apresenta a intensificação do trabalho como fator
de precarização do trabalho docente, associada ao aumento de produtividade e achatamento salarial.
Segundo o autor, na sociedade contemporânea, a busca pela produtividade, impulsionada pela
globalização e a lógica capitalista, transforma de forma destrutiva a concorrência e a busca pela
produtividade, gerando em consequência, uma sociedade de excluídos e de precarizados. Esta
dinâmica tem determinado que o trabalho docente se adéque à demandas mercantilistas, e aumente
a produtividade, provocando mudanças nas condições de trabalho do professor, que passa a ter que
dar respostas, não só com relação ao desempenho dos alunos, mas também em relação ao
desempenho da escola.
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Dejours (2007), faz uma diferenciação entre precarização e precariedade, entendendo a
precarização pela intensificação do trabalho, sofrimento e mal-estar que isto causa, afirmando que a
intensidade das exigências por produção incorre em risco de sofrimento por parte do trabalhador e a
precariedade estaria ligada à condição eminente dentro do trabalho de demissão.
Alguns fatores deste mal-estar podem ser pontuados com relação à realidade goiana,
organizou-se estes fatores segundo uma classificação: fatores principais ou primários, relacionados
a questões referentes à sala de aula; fatores contextuais ou secundários, referentes ao trabalho
docente. O Quadro 4 é representativo do primeiro e o Quadro 5 do segundo.
Quadro 4 - Comparativo dos fatores primários nas realidades das pesquisas12
Fatores principais ou
primários
(realidades europeias e
americana)
Falta de recursos

Fatores principais ou primários
(realidade goiana)

Os recursos não foram comentados pelos
entrevistados, mas foi constatada a necessidade material
didático adequado e infraestrutura física das Escolas.
Violência contra professores e
Não foram constatados com estes professores
depredação do patrimônio escolar
situações de violência física, mas em algumas Escolas o fator
de má conservação expõe o dano ao patrimônio físico.
Esgotamento e a acumulação de
Isso foi constatado em falas de professores que não
atividades sobre o professor
se viam mais trabalhando como docentes e nas diversas
reclamações de afazeres que desgastam o tempo do trabalho
em atividades-extras fora do planejamento inicial da
disciplina
Fonte: O autor (20107)

Nas falas coletadas vemos alguns destes pontos quando o professor mostra sua própria
representação para o professor na área de Sociologia, que sofre de alguma forma com um dos
fatores contextuais para o mal estar docente. Veja o discurso dos professores: “Olha, você sabe que
a Sociologia é uma ciência que forma o pensamento crítico. Ela desnaturaliza, é. Eu agora nesse
momento, eu nem sei dizer, mas eu tô quase que me sentindo uma perseguida política, devido de ser
uma professora de Sociologia” (Professor 1). E o mesmo professor ampara o medo de sua posição
política atrelada a uma posição política assumida no discurso da disciplina Sociologia, “[...] então é
mais você desenvolver dependendo da conjuntura política do país ela a ser uma ciência clandestina,
subversiva, hoje eu to me sentindo assim [...]” (Professor 1).
Os fatores contextuais ou secundários são relativos ao trabalho docente, ligados às
intensificações nas atividades do professor. O que Esteve (1999) destaca e percebemos com esses
fatores são as seguintes situações expostas no Quadro 5.
12

Termos provenientes de Esteve (1999) e comparativo feito com base nos dados coletados comas os professores

entrevistados.
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Quadro 5 - Fatores contextuais ou secundários nas realidades das pesquisas 13
Fatores contextuais ou
secundários
(realidades europeias e
americana)
Transferência de responsabilidades
da família e sociedade para Escola sem
adequações de formação e infraestrutura
física e pedagógica
Mulher no mercado de trabalho

Fatores contextuais ou secundários
(realidade goiana)

Professores não tem proximidade com a
família; as atualizações e formações são um pedido dos
docentes; a necessidade de espaços na Escola e
materiais pedagógicos especializados
Como exemplo os próprios entrevistados que
eram mulheres na sua maioria, ou seja, elas estão
inseridas no processo de deixar os filhos para serem
educados.
Novas tecnologia da informação
Entre os limites dos professores temos a
para sobrecarregar os professores
desatualização destes frente a velocidade que ocorre
mudanças na sociedade, mas devem ser de
conhecimento do docente.
Seleção de valores transmitidos
Os professores tentam ter uma aproximação
para o aluno
humanizada com os alunos, porém não em tempo para
realizar atividades que possibilitem isso.
Descaso e desrespeito pelo trabalho
Isto ocorre dentro dos estabelecimentos de
do professor
ensino, inclusive por parte da gestão e colegas de
serviço.
Status do professor
Não se reconhece e nem é reconhecido com
valorização, poucos fazem a reflexão disto entre os
professores e com os estudantes.
Fonte: O autor (2017)
Nota: Termos provenientes de Esteve (1999) e comparativo feito com base nos dados coletados comas os professores
entrevistados.

Oliveira (2004), ao fazer um estudo sobre o trabalho docente na realidade latino-americana,
apresentou quais são as novas discussões sobre os processos de flexibilização e precarização das
relações de emprego e trabalho que alcançaram a gestão escolar. Entre as fontes que a autora
explora, o que se constatou foi “que as reformas educacionais mais recentes têm repercutido sobre a
organização escolar, provocando uma reestruturação do trabalho pedagógico” (idem, p. 1128).
Tanto a profissionalização do docente quanto as novas formas de organização dos sistemas
escolares para o controle do trabalho docente, mostram como é frágil a posição do professor, que
sofre toda carga de responsabilização pelas mudanças e manutenção da forma (re)produtivista da
Educação.
A autora tenta ampliar as análises sobre as “condições atuais de trabalho na escola quanto às
formas de resistência e conflito que são manifestas nessa organização” (idem). E para isto faz um

13

Termos provenientes de Esteve (1999) e comparativo feito com base nos dados coletados comas os professores

entrevistados.
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cruzamento entre a reestruturação e flexibilização do trabalho com a situação do trabalho docente, e
nessa perspectiva diz
O fato é que o trabalho pedagógico foi reestruturado, dando lugar a uma nova organização
escolar, e tais transformações, sem as adequações necessárias, parecem implicar processos
de precarização do trabalho docente. Podemos considerar que assim como o trabalho em
geral, também o trabalho docente tem sofrido relativa precarização nos aspectos
concernentes às relações de emprego. O aumento dos contratos temporários nas redes
públicas de ensino, chegando, em alguns estados, a número correspondente ao de
trabalhadores efetivos, o arrocho salarial, o respeito a um piso salarial nacional, a
inadequação ou mesmo ausência, em alguns casos, de planos de cargos e salários, a perda
de garantias trabalhistas e previdenciárias oriunda dos processos de reforma do Aparelho de
Estado têm tornado cada vez mais agudo o quadro de instabilidade e precariedade do
emprego no magistério público. (idem, p. 1140)

Faz, ainda, uma relação entre a precarização do mundo do trabalho material e o processo do
trabalho docente, mostrando como os trabalhadores são afetados na transformação das relações que
estes têm no desempenho de suas funções podendo afetar o resultado de sua produção.
No caso dos professores de Goiânia, o que foi constatado é que o docente percebe que tem
um problema no tempo para resolução de suas atividades, porém, as mesmas são cumpridas, mesmo
que os conteúdos e as práticas educacionais sejam afetados, por isto, a necessidade por parte deles
de maior tempo para o trabalho docente.
Olha, eu estou o tempo inteiro, a gente que gosta do que faz, eu estou o tempo inteiro
trabalhando e pensando as minhas aulas né. Então, quer dizer, minha aula de sociologia era
ontem, e aí você pega um pouquinho domingo para fazer alguma coisa; quer dizer, eu leio
um texto, já penso, penso na aula. A carga que eu tenho não é, é... ela não completa
totalmente o trabalho que eu queria fazer, né. E sociologia a gente tem um problema: é
uma aula por semana. [...] Mas assim, é o tempo inteiro eu estou lendo, eu estou
pesquisando, eu estou notificando as minhas aulas, a gente está o tempo inteiro. Agora, eu
precisaria de um tempinho a mais para pensar essa aula, e principalmente não só para
pensar [...] (Professor 7)

Sampaio e Marin (2004), apresentam um estudo em que a precarização do trabalho docente
se dá pelos seguintes fatores: pela falta de formação e prática dos docentes (principalmente os
iniciantes) para tratar das mudanças e dificuldades do cotidiano escolar e na sala de aula; a
pauperização do trabalhador com o achatamento salarial; as condições de trabalho, como carga
horária reduzida para execução do trabalho e dificuldade no controle e desenvolvimento das
atividades com turmas em quantitativo superior ao adequado e por fim a rotatividade do professor
entre locais de trabalho, não criando vínculo com alunos e escola
A precarização pela falta de formação e práticas docentes, é uma situação, que merece uma
explanação mais densa, pois trata-se de algo que pode ser visualizada na situação dos professores de
Sociologia em Goiás, que sinalizaram para a carência no conhecimento de teorias pedagógicas que
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subsidiassem a elaboração didático pedagógica das aulas, colocando isto como um fator que coloca
em risco o futuro acadêmico dos alunos.
[…] eu acho que as vezes a gente não tem muito espaço e possibilidade de debater teorias,
coisas didáticas, assim é tudo muita tarefa; quando não é tarefa, são produções de trabalho,
que são colocados como um empecilho […] (Professor 7)

Se o professor tem o papel de mediador da atualização histórico-cultural dos alunos
(LOUREIRO, 2001), é preciso saber se a preparação do profissional e seu desempenho no
desenvolvimento das práticas educacionais realmente cria uma possibilidade de facilitar a
transmissão dos conhecimentos. Nesse caminho as práticas educacionais na concepção do professor
de Sociologia devem ser avaliadas para melhor oportunizar uma discussão específica para estes
profissionais.
Guimarães (2001), afirma que as relações de desempenho do professor, profissionalmente
falando, vão sofrer mudanças a partir da fragilidade de atualização. Entre os desafios estariam “as
novas tecnologias, com a avalanche de informações e suas consequências nas disposições de
aprendizagem dos alunos, com as mudanças nas relações professor-aluno” (idem, p. 102).
Em Goiânia o professor de Sociologia, sinalizou para este aspecto, demonstrando a
necessidade de acompanhar as mudanças do conhecimento, entretanto, demonstrou que na realidade
suas atividades estavam mais voltadas para um cumprimento de tarefas burocráticas, que o tempo
para seu trabalho docente sofria interferência desde o planejamento até a execução, mas que sua
vontade era receber uma formação que permitisse a renovação de sua prática pedagógica.
Percebeu-se que, mesmo tendo essa consciência, o professor não conseguia enxergar uma
maneira melhor de ter uma relação didática mais próxima ou melhor com o aluno, optando pela via
tradicional de exposição dos conteúdos, por demandar menos esforço e tempo. Novamente o fator
tempo é acionado como justificativa “[...] me limita muito na questão de usar outras estratégias e
recursos [...]” (Professor 1) e justifica ainda: “Então, às vezes, pra você dar um conteúdo que está
no currículo, aí o tempo é curto devido a uma aula por semana [...]” (Professor 1)
É pertinente lembrar que todo o trabalho docente se respalda não só naquilo que ele
efetivamente se relaciona em contato humano, mas também produz uma série de representações que
podem condicionar suas práticas profissionais e educacionais (PENNIN, 2011). Uma série de
justificativas, que caracterizam a representação que o professor tem sobre sua função docente,
surgem na explicação da carência de sua prática pedagógica.
Por exemplo: é porque os alunos, eles são muito apegados a isso, um livro, um estudo, às
atividades do livro, a gente se prende nisso, eu por exemplo me prendo muito ao livro
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didático, então não tem, devido à carga horária segmentada, eu não tenho, por exemplo, às
vezes, como passar um filme, porque o filme vai demandar às vezes três, quatro aulas.
Quase o mês todo, então eu não posso [...] (Professor 4)
Isso é um limite, limita você, você deixa de buscar as vezes esses novos conhecimentos,
essa nova, uma nova direção dentro de sala porque o aluno ele hoje tem uma carga de
conhecimento muito rápida, ele tem uma carga de informação muito rápida; essa revolução
informacional que nós vivemos ai, as vezes ele está anos-luz na sua frente, em alguns
assuntos que seria interessante demais para trazer um novo olhar dentro da sala de aula, e
esse tempo ai nosso limita. (Professor 5)

Alguns professores se desdobram para fazer essa ligação entre o que seria o cotidiano do
estudante e o que os referenciais curriculares exigem para inserção social, seja no trabalho ou
mundo acadêmico.
Então, eles trazem toda uma realidade social muito complicada. Então, o desafio foi lidar
com essa realidade num tempo muito curto de aula né, uma vez por semana só, e ai, diante
de uma realidade muito complexa. (Professor 8)
Não. É insuficiente. Porque, são muitos temas e assim, no currículo, procuro seguir com o
mínimo do Estado, da Secretaria mas, que, traz uma necessidade muito grande de trabalhar
com temáticas que fazem parte da realidade desses alunos e da realidade atual também; que
é assim, que a gente vivencia a cada dia. (idem)

O professor tem um pensamento para conseguir fazer a relação professor-aluno ser mais
efetiva, dinâmica, contextualizada, porém ele entende que seu trabalho é uma sequência de barreiras
incompatíveis entre o que é exigido pelo sistema educacional e o que é realizado, como se pode ver
no relato a seguir: “Nem um pouco compatível, porque eu sempre gosto de inovar, de buscar coisas
novas, e com uma aula semanal é muito difícil você conseguir fazer isso, na verdade é quase
impossível [...]” (Professor 6).
Então é necessário repensar a Escola, o sistema educacional, os conteúdos e nesse processo é
preciso pensar o profissional docente, pois “a escola e instrução encarnam o progresso; os
professores são seus agentes” (NÓVOA, 2014, p. 19). A relação intrínseca de que a Escola e o
professor caminham juntos, pois ambos se beneficiam do sucesso que é o modelo escolar. Além
disto, devemos pensar o profissional como político, na visão de Nóvoa (2014)
Os professores são funcionários, mas de um tipo particular, pois a sua ação está impregnada
de uma forte intencionalidade política, devido aos projetos e às finalidades sociais de que
são portadores. No momento em que a escola se impõe como instrumento privilegiado da
estratificação social, os professores passam a ocupar um lugar-charneira nos percursos de
ascensão social, personificando as esperanças de mobilidade de diversas camadas da
população: agentes culturais, os professores são também, inevitavelmente, agentes
políticos. (NÓVOA, 2014, p. 17)
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Retomando o diálogo com autores que abordam a temática da precarização, cita-se Rosa
(2009), que aponta um panorama do que seria a precariedade para os professores de Sociologia no
Ensino Médio da rede pública.
Dentre os principais problemas no trabalho dos professores de Sociologia do Estado, a
carência de material didático é destacada por 42% dos professores, seguido da estrutura
física da escola – 10% -, e a falta de tempo e estrutura para exercer seu trabalho com
qualidade – 32% -, por motivos arrolados diversos: nº excessivo de alunos e turmas, falta
de cursos de atualização ,número de aulas insuficiente; falta de reconhecimento e apoio,
mostrando a precariedade com que se efetua o trabalho de professor. (ROSA, 2009, p. 201)

Estas indicações, apresentam a complexidade que é analisar a carreira docente, e da um
indicativo de como o professor acaba por sofrer dentro do trabalho e até publicamente com suas
falhas, que são consequências das mudanças que se tem no papel como educador. E o que se retirou
das falas dos professores entrevistados nesta pesquisa, é que o mesmo tem consciência de sua
função na Escola, a qual perpassa por uma constituição de um cidadão preparado, com visão crítica
do seu papel social na sociedade e capaz de trazer mudanças pelo seu posicionamento na relação
local e global.
Lüdke e Boing (2004), estudando sobre precarização do trabalho docente, destacam que no
decorrer do tempo a profissão apresenta sinais de precarização, em termos de valorização,
identidade, prestígio, poder econômico no exercício do magistério.
Entre as narrativas dos entrevistados ouvimos um discurso que mostra a motivação pessoal
que o professor tem e a falta de compromisso com o reconhecimento do trabalho docente por parte
da administração do sistema escolar. No relato, o professor diz como se sente frente a estes ataques
com a falta de políticas positivas para motivação no magistério.
[...] a minha satisfação não tá no salário, não tá no prestígio, a gente vê do governo sempre
como proposta de projeto para cortar isso, cortar aquilo da gente, do não cumprimento da
lei, né? Assim, com a questão do salário, então eu acho triste, a nossa satisfação tá aceitação
ou no reconhecimento do outro. Aí que tá nossa satisfação e ver que, nossa, funciona.
(Professor 2)

Estes fatores se aproximam do que Pontes (2006) apresenta sobre alguns aspectos do reflexo
da precarização do trabalho frente à sociedade “[...]a desvalorização, a perda do prestígio, do poder
aquisitivo, do respeito e satisfação profissional nos permitem apontar para o nível de precarização
do trabalho docente no contexto as escolas públicas analisadas” (idem, p. 13).
Existe entre os professores, principalmente do setor público atual, uma insegurança no
trabalho, resultante da deterioração e degradação das condições de trabalho, pois experimentam a
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deterioração da infraestrutura física da Escola, o aumento de alunos por sala de aula (massificação),
falta de materiais e ferramentas, a diminuição do ambiente escolar, a violência no contexto
circundante da Escola (PENIN, 2011).
Essa visão de gratificação ou desanimo com a profissão aparece em algumas falas mas com
um tom de motivação desgastada: “Então é isso, eu acho que primeiro é a questão do
profissionalismo, o profissional, essa coisa da vocação pra mim, por amor também não vai, mas
também gostar do que se faz” (Professor 2) e outro professor, que tem perfil motivacional porém
declara assim, “Eu acho gratificante, eu gosto, eu gosto do que eu faço, eu acho que tem um pouco
de coisas que deixam a gente assim, desanimada [...]” (Professor 3).
Outros professores também colocaram em xeque a motivação para continuar na profissão,
mostrando que mesmo com todo reconhecimento que se possa ter com a educação dos estudantes,
eles mesmos percebiam que somente com o trabalho de um profissional é possível desenvolver um
trabalho com retorno, porém, a escassez de profissionais, principalmente na área de Sociologia,
criam uma situação de desmotivacão para manter-se no trabalho docente.
Acho que gostar do que faz, ser um profissional, e de repente, no momento do professor é o
que ele tem pra fazer. E às vezes ele tá tão... Acho que todo mundo tem aptidão pra fazer
outras coisas, que você escuta várias vezes. Você até às vezes a gente pensa em sair disso
tudo aqui. Né? (Professor 2)
Mas eu mesma acho que é uma profissão que tem muito valor, mas que tem, eu vejo assim,
embora cenário não dê esse ânimo, essa motivação, mas eu sinceramente acho que no
futuro, assim, daqui um bom tempo, daqui algumas décadas eu penso que ela vai ter
melhoras, assim, ela vai ter mais reconhecimento, pela própria ausência de pessoas pra
fazer isso, eu acho. (Professor 4)

O aumento do ritmo de trabalho e volume das atividades burocráticas no trabalho docente,
cria uma ponte para a precarização das condições de trabalhos, por conseguinte das remunerações.
Some-se a isto os empecilhos para tempos de aperfeiçoamento, reflexão crítica do trabalho e até
lazer (ANDRADE OLIVEIRA, 2004, 2008).
Pensar a precariedade do trabalho docente percorre o campo dos problemas dos estudantes,
pois Canário (2005) atesta que o problema do professor e do aluno é o mesmo, ambos sofrem
alienação do trabalho escolar. A resolução desta problemática estaria na aliança entre professoraluno, como atores para construir um sentido positivo para esse trabalho.
Este processo está de acordo com o que Sacristán (2014) expõe sobre alguns discursos
pedagógicos que imputam uma hiper-responsabilização do professor, com as práticas pedagógicas e
qualidade do ensino sendo diretamente proporcionais nos resultados de aprovação e reprovação na
Educação. Porém, uma pergunta fica de fora: “Qual o papel da Escola neste discurso?” O autor
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aponta que a Escola tem suas funções alargadas por causa da evolução da sociedade, e que são os
professores que respondem a estas aspirações, mas infelizmente, as forças dos agentes culturais e a
desprofissionalização do professor não contribuem para a autonomia e melhoria das metas exigidas
pela sociedade.
A profissão docente é uma semiprofissão. Em parte, porque depende de coordenadas
político-administrativas que regula o sistema educativo, em geral e as condições do posto
de trabalho, em particular. A própria profissão foi ganhando forma à medida que ia
nascendo a organização burocrática dos sistemas escolares e, por isso, é lógico que a sua
própria essência reflita as condições do meio em que se molda. O papel dos professores nos
diferentes níveis do sistema educativo e as suas margens de autonomia são configurações
históricas que têm muito a ver com as relações específicas que se formaram estabelecendo
entre a burocracia que governa a educação e os professores. [...] pra além do espaço
concreto da prática (a sala de aula), o trabalho dos professores é condicionado pelos
sistemas educativos e palas organizações escolares em que estão inseridos. (SACRISTÁN,
2014, p. 71)

Sobre esta situação acrescenta-se a intensificação do trabalho do professor, segundo Apple
(1989),
La intensificación “representa una de las maneras más tangibles em que los privilegios
laborales de los trabajadores de la educación se van minando”. Hay muchos síntomas de
ello – desde lo más trivial a lo más complejo , que van desde no dejales tiempo ni siquiera
para ir al serviio, beber uma taza de café o relajarse, hasta uma ausencia total de tempo para
mantener contacto com el proprio campo profesional. Se puede advertir más fácilmente la
instensificaióna del trabajo mental em la crónica sensación de sobrecarga de trabajo que há
aumentando com el tiempo. (idem, p. 4849)

Este é o panorama teórico da precarização do trabalho docente, que pode ser resumido em
três relações ligadas à Escola, dentre elas destacamos os recursos metodológicos; a relação
burocrático administrativa e por fim a interação direta com os estudantes (SACRISTÁN, 2014).

3.3. RELAÇÕES SOCIAIS: ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR
Na divisão das categorias levantadas tanto no questionário quanto nas entrevistas, para
analisar as relações entre os atores que compõem a realidade escolar, elegeu-se entre administração
do sistema escolar, gestão da unidade escolar e professores, estudantes e Família como categorias
pensadas para se ter, no conjunto, um entendimento global destas relações. Para organização
didática do texto, cada categoria será abordada em itens diferentes, começando pela administração
do sistema escolar.
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A representação do professor com relação a esta categoria pode ser retratada na narrativa de
professores que consideram que existe uma necessidade de políticas educacionais que estabeleçam
diálogo com a realidade da comunidade escolar, como pré-requisito melhoria do ensino e da
aprendizagem, como afirma o professor abaixo
Eu acho que a forma como a política educacional é elaborada. Essa transformação a gente
sabe que ela só pode ser via uma política educacional que promovesse esse diálogo, que
promovesse essa transformação, eu só consigo ver através disso [...] (Professor 1)

As perguntas direcionadas aos professores, tanto no questionário como na entrevista,
buscaram verificar, quais seriam as situações de atrito que geravam empecilhos ao trabalho docente
ou com a administração escolar, com intuito de extrair destes questionamentos a representação do
professor sobre as relações internas e externas com seus chefes imediatos. Cabe informar que na
hierarquia do controle do sistema, Goiás conta com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
(SEDUCE), a Subsecretaria Regional de Educação (SER) e os técnicos pedagógicos, para o
controle e planejamento do trabalho docente.
Percebeu-se que existe uma dinâmica na qual a administração superior, determina quais são
as atividades que devem ser realizadas pela escola, muitas vezes sem uma participação democrática
na construção das propostas, o que acarreta certos problemas nas relações com os docentes.
No Gráfico 11, demonstra as categorias que foram mensuradas entre os professores e que
representam esta relação. A primeira, com maior porcentual é a “política educacional da SEDUCE”,
caracterizando as formas que a administração central da Educação interfere consolidando uma
proposta conteudista tradicional, fragmentada e ainda distante da realidade cotidiana do estudante e
professor. A falta de formação; a escassez de materiais, ferramentas, técnicas e metodologias; a
desvalorização profissional; o acumulo de atividades para desenvolvimento sem conexão com os
planos de conteúdos, mostram um quadro do que os professores enfrentam para reconfigurar seus
planejamentos e falta de amparo para resolver demandas validam as preocupações.
Na resposta de uma professora, há “falta de flexibilidade para execução de projetos”, porém
a demanda da SEDUCE impõe quase de maneira aleatória e esporádica a realização de projetos,
como na fala do Professor 5, que diz: “Tem! Quando você fala a SEDUCE, sim, tem, tem sim.
Inicialmente em relação a projetos; as vezes chegam projetos aqui para nós [...]”.
É uma política recorrente da SEDUCE não deixar que outros projetos próprios das Escolas
sejam colocados em primeiro plano. Esta ocorrência implica na intransitividade que a instituição
centralizada tem para com outras formas de práticas educacionais diferentes ou são orientadas pelo
corpo técnico da SEDUCE, tendo uma ação de imposição dos destaques mais importantes a serem
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tratados pelas atividades programadas e extracurriculares que os estabelecimentos desejam
trabalhar. Na narrativa, as falas críticas dos professores referentes a esta interferência da SEDUCE,
com projetos de demanda externa à unidade educacional e também controle sobre as ações internas
dos professores em sala de aula.
Acho sim que tem, que tem que ter projetos tudo, mas estes projetos deveriam ser feitos
com a realidade de uma sala de aula, não na realidade da SEDUCE, então deveria ter uma
ponte mais firme, não apenas uma imposição: o trabalho chega e falam, Faça! Cumpre esse
trabalho. (Professor 5)
Influência negativamente, posso dizer, porque as vezes a gente, é. Eu quero montar
projetos, e aí sempre pedem para montar o projeto, para levar, e nunca é aprovado, porque o
aluno não pode sair de sala de aula. (Professor 6)

Gráfico 11 - Categorias de atritos das relações sociais entre professores e administração central (SRE/SEDUCE)

Fonte: Gráfico criado pelo autor MELO, M.A.P. (2017)

Nesse meio das comunicações entre SEDUCE, passando pela reorientação da SRE –
Goiânia e chegando na gestão da unidade escolar até desembocar no professor, percebeu-se pelos
professores que existe um conflito ou informações contraditórias nas ordens proclamadas pela
SEDUCE. Essa questão da comunicação é comentada pelos entrevistados que rebatem a falta de
diálogo com a administração superior, porém as ordens são cumpridas, interferindo no trabalho
docente.

107
Então assim eu não vejo muito a SEDUCE, é... querendo diálogo, ou chamando os
professores para, para conversar né; quer dizer, eu vejo muita execução, instrumentalização,
faça, o resultado é esse; não pode isso, não pode aquilo, né ... Quer dizer, eu não tenho
assim. Eu vejo isso pela direção, pela direção das escolas que eu estou e vou ouvindo
também né, porque elas acabam meio que sendo o, o reflexo né, porque, tudo vai estourar
no gestor da escola, né. Mas a gente tem uma noção de que não é só isso, né. (Professor 7)
O problema é que a SEDUCE ela não quer dialogar né, ela não estabelece um diálogo
propositivo com a gestão, com a direção, você sabe disso né. Quer dizer, eles mandam o
ofício para “Executa, faça” e aí a gente quer o resultado né, eles querem dados; eles não
querem conversar, eles não querem diálogo, é... e aí, isso tudo acaba, eu acho, tá bom,
assim, afastando muito né o professor [...] (Professor 7)
Influencia, porque eles tomam decisões sem conhecer essa realidade que nós temos aqui; e,
muitas vezes, a gente precisava ser mais... que eles fossem mais maleáveis, né,
conhecessem melhor essa realidade, e isso não acontece. (Professor 8)
Como administração superior, principalmente com relação à didática, eu vejo isso hoje.
Ela... colocou um sistema de recuperação, aonde a nota não reflete de forma alguma o
conhecimento do aluno. Existe um sistema avaliativo de três pontos de recuperação
somados à média do aluno; então, isso não reflete conhecimento. O aluno pode fazer nada
no bimestre inteiro e ele tem uma nota no fim do bimestre, e isso atrapalha o rendimento do
professor, porque o aluno acaba que não quer fazer. (Professor 9)

Ainda no Gráfico 11 segue que a burocracia é um empecilho para o planejamento. Isso se dá
pelo gasto de tempo para se fazer o registro e controle das notas dos alunos; o planejamento
elaborado conforme um controle quinzenal de execução e o cumprimento de outras atividades
ordenadas ou delegadas pela SEDUCE, criam uma situação de descompasso no desenvolvimento do
plano de conteúdos propostos pelos professores. Nesse sentido duas outras respostas completam o
quadro, pois o descontentamento com as interrupções de aulas para atividades sobrepostas ao seu
planejamento e a consideração do professor como executor de tarefas dão um tom de
imprevisibilidade na continuação das regências e acompanhamento dos estudantes. É bom destacar
que nesta questão, nenhum professor ficou “sem atrito” com a administração escolar da
centralizada.

3.4. RELAÇÕES SOCIAIS: GESTÃO DA UNIDADE ESCOLAR
A comunidade escolar se apresenta separada por dois grupos, aqueles vinculados à
administração da Escola – isso inclui os professores – e outro que é o público, os estudantes. No
Gráfico 12 temos um espectro de maior número de categorias levantadas no questionário do que nas
falas das entrevistas. Enquanto nos questionários as respostas se assemelham ao discurso da
entrevista, nas respostas se referem a problemas que remetem à SEDUCE, como professores
executores de tarefas, regras sem participação e diálogo com os professores, políticas educacionais
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e trabalhistas. Duas respostas ficaram em destaque, a carga horária de trabalho e burocracia. Estas,
destoantes, seriam mais de problemática com a organização do trabalho docente que tem
interferência da SEDUCE e é enviesada pela gestão escolar local, com a cobrança e controle no
desenvolvimento das atividades.
Numa categoria definida como sem atritos com a gestão escolar, observou-se o indicativo
que pode ser relacionado com as falas das entrevistas, pois estas apontam para uma divisão explicita
de funções, onde o professor não é aquele que pune e nem precisa resolver problemas de
indisciplina, mas é passado para a coordenação, ou seja, a gestão escolar assume um papel de
solucionar falhas no controle da sala ou dar suporte em questões estruturais e pedagógicas do
trabalho docente, dando espaço inclusive para aproximação para que alguns professores ainda
possam conversar com os alunos sobre questões de disciplina. O relato abaixo demonstra esta
questão
A relação é muito boa, eu vejo que gestão é tudo no colégio, é tudo no seu trabalho,
enquanto professor, não só diretor, mas coordenação, não só porque você tá mais perto,
quando você precisa de um material, quando você tem um problema com algum aluno,
quando você tem autoridade e ele te tira sua autoridade enquanto professor, te ajuda nesse
sentido, de pôr a disciplina, de pôr a ordem, vem do professor também, quando está
preparado, quando ele consegue dar uma boa aula, ele consegue a disciplina. Se ele vem
despreparado, a indisciplina, talvez. Você propicia um pouquinho mais, não vou falar
também que não é só isso, a gestão eu vejo que realmente é tudo. [...] Eu imagino que eu
faço um bom trabalho, não é questão de ser nem amiga de aluno, eu acho que eu não dou
tanto espaço assim, sabe? Mas a gente tem uma relação bacana. Você conversa, chama pra
conversar, tenta o máximo não me expor, acho que ninguém gosta de ser exposto, ser
chamado atenção, brigar, fazer embate, evito ao máximo, tem que tá muito, num nível de
estresse muito pra falar alto com aluno, ter aquele embate com aluno, então talvez facilita a
questão do respeito [...] Não, a minha prática geralmente é chamar o aluno lá pra fora e
conversar com ele, que aí você fala num tom baixo, com gentileza, olhando nos olhos, o
aluno fica sem graça, pede desculpa, tenta melhorar, então é poucas vezes que você chama
a atenção na sala, quando você vê que não adianta muito, ele nem gosta, ou quase nunca eu
mando pra fora, quase nunca! (Professor 2)
[...] a minha relação com o aluno é uma relação de respeito, de confiança, respeito muito
meu aluno porque ele paga o meu salário, ele paga o meu salário, e a gente procura nas
aulas de sociologia despertar nele um pouquinho essa visão, é do direito né, do direito
constitutivo né, direito objetivo, direito subjetivo. Eu não tenho muito problema com meu
aluno não. (Professor 7)

Ao relacionarmos os dados apresentados no Gráfico 12, temos que mesmo tendo um
percentual de entrevistados que acreditam não ter atritos com o grupo gestor, nas respostas
apresentam-se questões relacionadas ao controle do grupo gestor como a burocracia, carga-horária
de trabalho e o próprio planejamento.
Os professores afirmam que o tipo de escola interfere no tipo de comportamento do
estudante, “[...] então devido essa escola ter uma certa disciplina, então a gente consegue ter esse
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contato mais próximo do aluno [...]” (Professor 1) e “[...] aqui é uma escola que assim, por ela ser
pequena, é uma escola que o contato com os alunos facilita mais, não é um contato difícil [...]”
(idem). Porém alguns docentes acabam por contornar as situações com aproximação, “Então por
exemplo, se é aquele que tá conversando o tempo todo, ao invés de talvez julgar, mandar ele pra
fora, eu tento primeiro, tem vez que não dá certo, mas assim, eu tento colocar ele como exemplo.”
(Professor 4). O que importa nessa relação é controlar a indisciplina: “Olha, assim, todas as escolas
que eu trabalhei, que as regras de disciplina são assim: é praticada não com autoritarismo, mais
com os limites mesmo” (Professor 1) e é “[...] mais com os limites mesmo, então eu vejo que é mais
fácil, assim, de você trabalha, de você trabalhar sua disciplina, de você desenvolver estratégias,
fica mais fácil [...]” (idem)
Gráfico 12 - Categorias de atritos das relações sociais entre professores e grupo gestores da unidade educacional

Fonte: Gráfico criado pelo autor MELO, M.A.P. (2017)

Nesta categoria os motivos de atritos existem, porém, alguns professores acreditam que não
sofreram de alguma forma. Na verdade, existe uma comunicação sincronizada em alguns casos,
onde o professor relata que: “A gente sempre tenta fazer assim, como fazem em escola, tem uma
linguagem em comum, tanto dos professores, como da administração, coordenação, grupo de
estudo, então a gente tenta ter uma linguagem em comum [...]” (Professor 1).
Mas nem tudo é tranquilo entre os pares,
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Os meus problemas são com os meus colegas, com os professores. Porque o aluno, a gente
tem um, quer dizer, você apresenta o conteúdo, você já começa a desenvolver as suas
ideias, a dialogar né, dialogar, e quando esse aluno percebe, ele percebe né o valor daquilo
que você quer apresentar, que você quer indicar [...] (Professor 7)
Eu trabalho em duas escolas, né? Essa e a outra. A outra já seria totalmente diferente essa
visão. É pra falar em geral? É né? A outra que é conveniada seria totalmente diferente essa
opinião. Lá são muitos conflitos, por causa de indisciplina, por causa de desrespeito, porque
não tem apoio nenhum quanto a isso. Se você tá com indisciplina na sala, resolva do seu
jeito, não tem apoio nenhum. (Professor 4)

Entre as respostas, destaque para como a matriz curricular da unidade educacional apresenta
problemas parecidos com o que já foi citado anteriormente. Por exemplo, a pouca carga horária de
trabalho acarreta uma maior sobrecarga de turmas e alunos, o que atrelado à burocracia aumenta
proporcionalmente. O que se percebe, é uma correlação de variáveis categorizadas anteriormente,
como burocracia e políticas educacionais, a estas somam-se as políticas trabalhistas de
desvalorização não só do professor, mas da profissão, tanto pelo fator financeiro, como na ausência
de especialização para melhoria do processo ensino-aprendizagem das unidades escolares.
As últimas categorias extraídas das respostas ao questionário, a serem comentadas do
Gráfico 12, estão relacionadas às práticas existentes nas políticas educacionais da SEDUCE, como a
implicação de regras sem um processo democrático na construção das políticas de interesse dos
servidores, comentado anteriormente. Este contexto faz que a configuração dos professores seja de
meros executores de tarefa, evidenciando uma necessidade de canal de comunicação direto para
problemas internos ou com o próprio aluno. E o contato de aproximação entre a professor e
estudantes, tão importante como as outras, pois refere-se à questão da motivação.
Nas correlações entre as “Relações sociais entre alunos e gestão escolar”, o controle da
indisciplina e trabalho burocrático de fiscalização pelo grupo gestor, deveriam fazer aproximar o
coordenador e o professor, através da orientação pedagógica para auxiliar no planejamento de
melhores aulas. Porém, estas situações causam uma necessidade maior de habilidades,
conhecimentos ou experiências além dos “limites do professor”, tanto no sentido de tempo para
estudo e formação, quanto para aplicar as atividades, pois deveriam receber maior carga horária de
contato entre professor e aluno.
Os professores tinham atitudes de manter a relação estável e sem conflitos com os alunos
através das “relações sociais entre professores e alunos” de tal forma que, este afastamento para
resolução de indisciplina não deixa de ter o professor próximo, ainda mais quando o “tempo do
trabalho docente” faz aumentar as experiências, melhorando a “prática pedagógica no trabalho
docente” e facilitando as “relações sociais entre professores e gestão escolar”, pois estas acabam
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influenciando as “relações sociais na disciplina” com maior controle sobre os discentes e o próprio
trabalho docente.

3.5. RELAÇÕES SOCIAIS: PROFESSORES, ESTUDANTES E FAMÍLIA
Eu acho assim, que o que eu faço que chama muito a atenção deles, que eu faço eles se
envolverem na aula, é colocar eles como ator daquilo que a gente tá falando. Eu gosto
muito de fazer isso. Então por exemplo, se é aquele que tá conversando o tempo todo, ao
invés de talvez julgar, mandar ele pra fora, eu tento primeiro, tem vez que não dá certo, mas
assim, eu tento colocar ele como exemplo. Acho que a nossa disciplina abre muito espaço
pra isso, e isso é bom. Então eu coloco eles como exemplo, eu coloco o quê que ele faria
naquela situação, se ele acha aquilo certo, aquilo errado, eu coloco ele como o personagem
ali. Eu dou autonomia pra eles, assim, e eu acho que isso é bom. (Professor 4)

Este relato retrata que foi recorrente nas entrevistas dos professores o problema da
indisciplina e a relação que os docentes têm, nestes casos, com o estudante, pais ou responsáveis e
gestão escolar. Quando a questão é pontual, os professores reforçavam aquilo que disseram nas
relações sociais com a gestão escolar, onde a burocracia de punição e contato com os pais ou
órgãos externos passa pela coordenação.
Aqui são formuladas regras disciplinares, essas regras passam a ser conhecidas no ato da
matrícula, pelo aluno e pela família, os pais, os responsáveis, e é uma escola assim que
cumpre essas regras que são estabelecidas. Então, isso, cumprir as regras, ajuda na
disciplina da escola. (Professor 1)
Tem, alguns têm muito, aí fica aquela coisa, a gente pode dizer: no geral os pais vem, o
resultado sim, dá resultado. E deveria vir mais, principalmente nas reuniões de pais e na
entrega dos boletins, que é o momento para conversar com os professores, e tem essa
interatividade, nós temos, mas deveria ser mais. (Professor 3)
Dá suporte, a administração manda bilhete, chama, e envia pros alunos, comunica, nós os
professores ficam aqui pra entregar. É. Mas eu falo assim, a família participa, mas pra mim
ela deveria participar mais. Participa pra cobrar coisas pontuais que não é coisa pedagógica,
na questão do ensino e aprendizagem, então eles falam: não, deixa isso pra lá. (Professor 3)
Então eu tenho esse apoio, então é tranquilo pra mim, né? Se eu preciso tirar um aluno de
sala, se eu preciso que a coordenadora converse, se eu preciso que ela chame o pai, isso é
bem instantâneo assim. Se eu precisar conversar com o pai, ela vai dar um jeito de isso
acontecer. Ela vai ligar, nem que chegue ao extremo dela falar: - olha, enquanto o senhor
não vier, ele não vai ter como assistir aula. (Professor 4)
Através da participação dos alunos, através dessa assistente social eles estão sempre
presentes na escola. A coordenação até falta de alunos é ligado em casa. Aqui há sempre,
por ser uma escola militar, acaba que tem uma, um conselho tutelar, que sempre está muito
aqui em cima, até poucas vezes é gerado por parte deles, então tem também essa presença
do conselho tutelar aqui para evitar que estes conflitos se tornem maiores, mas, quando
chega lá a coisa já. Mas a família é bem presente aqui.(Professor 5)

112
A relação, olha, nós estamos numa região bastante problemática nesse sentido. Trazer o
aluno para a escola nessa região é bem complicado. As vezes mesmo quando você tem um
problema grave e você precisa da família, ela não vem. Então, é uma situação muito difícil,
porque as vezes você lida só com o aluno, com a família do aluno é muito complicado você
conseguir trazê-la para a escola, na verdade quase impossível [...] (Professor 6)

Estas situações podem ser constatadas em outros relatos de professores, que apontam uma
consciência das regras e normas com relação aos dos estudantes, no trato com os pais: “Então
existem regras, essas regras são apresentadas, e existe um acordo do pai para o cumprimento
dessas regras.” (Professor 1). A participação da família aparece em outra escola: “Bem, aqui a
família é bem presente. Tanto família, por parte do professor, da minha que me ajuda, como a
família dos alunos dentro da escola.” (Professor 5).
Talvez por este motivo, de se ter uma regra implícita no entendimento dos estudantes e
pais/responsáveis, que a gestão escolar acaba por intermediar uma situação de conflito sem o
professor participar, conforme relata o Professor 2: “Dos pais, poucas vezes, às vezes a
coordenadora me chama pra falar de algum aluno, só assim, não tem uma relação com os pais,
não sei.” Porém, ter parte da gestão escolar dedicada a fazer essa interlocução, não garante uma
presença como deveria ser dos pais/responsáveis, necessitando de apoio externo à escola para
solucionar a situação ou explicar como é o perfil real do estudante indisciplinado para os pais,
conforme relatos que mostram que “então para conseguir trazer teve ameaça de mandar para o
conselho tutelar, então assim, foram mandados vários e vários bilhetes, então a família ela é muito
resistente a estar presente na escola.” (Professor 6) e “[...] assim, nós temos contato com o pai
quando tem algum problema que esse aluno, que os pais desse aluno é chamado na escola. Muitas
vezes o pai, ele acha que o aluno não tem problema.” (Professor 8).
Toda a problemática da indisciplina e da participação da família, são agravadas pela não
participação na escola por parte daqueles que deveriam auxiliar na educação a partir da casa do
estudante, conforme se explicita nos relatos a seguir.
Quando ela vem você ouve muito: Nossa, mas eu estou perdendo o meu tempo aqui. Então
ela ainda não, ela não tem consciência da necessidade de estar presente, desse
acompanhamento que ela tem que fazer, que é extremamente necessário tanto para o
aprendizado do filho, quanto para a continuidade nos estudos dele, ela ainda não tem essa
consciência. (Professor 6)
[...]os professores estão disponíveis sempre para dialogar com os pais, mas não é uma coisa
muito tranquila não. Porque o pai ele quer que a escola faça algumas coisas que não são
função da escola, né. Estou falando que a educação moral não é função da escola não, né
[...](Professor 7)
[...] mas, com o pai eu não vejo hoje um diálogo, porque o pai ele está muito ausente da
escola; e quando ele vem para a escola, as reuniões que tem aqui, ele vem só para pegar o
boletim e para ir embora. Então, não é que é o diálogo que não existe, porque, por muitas
das vezes o pai não quer ter esse diálogo. (Professor 9)
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Assim, a coordenação, ela vai atrás para conversar com o pai, para resolver os problemas
pontuais. Mas, é com relação ao professor. Ela não, é, ela pontua problemas com relação ao
professor, mas, eu estou falando assim: o contato direto do professor com o pai ele
dificilmente ocorre. (Professor 9)

Nas respostas coletadas no questionário e presentes no Gráfico 13 tem-se todos os fatores
ligados aos comportamentos individuais do aluno, mesmo alguns professores não acreditando que
tenham atritos. Evidenciou-se aqui uma preocupação maior com a indisciplina. Vale lembrar que as
narrativas dos professores, apresentaram a indisciplina como algo a ser resolvido pela gestão
escolar, por meio da interferência do coordenação junto à família. Porém, destaca-se que em todo
tramite de aproximação com a família do aluno, o professor pode participar quando necessário. Ou
seja, o professor pode estar a todo momento dialogando com a família, mesmo que estejam fazendo
registros sobre um caso de indisciplina com a coordenação, sendo comum o conselho tutelar estar
presente nas escolas para manutenção do aluno em regime de observação ou orientação de punição.
Gráfico 13 - Categorias de atritos das relações sociais entre professores e estudantes

Fonte: Gráfico criado pelo autor MELO, M.A.P. (2017)

Os dois últimos fatores se referem especificamente ao estudante, pois no primeiro ponto
temos os objetivos da disciplina se orientando pela produção possível. Atrelado a isso, se tem o
desinteresse do aluno em saber algo a mais.
O grande problema mesmo seria a questão da indisciplina, a falta de interesse em estudar,
porque, o pai manda o aluno para a escola, mas, esse aluno não quer estudar. Então, o maior
conflito é esse, né, de trabalhar com esse aluno que não está interessado, não quer estudar.
(Professor 8)
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Ao buscar a correlação entre algumas das subcategorias dentro da categoria Relações
Sociais, se tem uma prática de deixar o contato com a família com os coordenadores, que são
burocratas dos registros de advertências e indisciplinas, diminuindo o contato entre professor e
aluno, e como verificado, muitos pais somente estão presentes quando os filhos são estudantes com
rendimento.
A figura burocrata é materializada nos coordenadores, que fazem todo controle do trabalho docente.
Entre as obrigações existe o controle de presença do aluno; o controle de assiduidade do professor;
vistoria nos planejamentos de aula; relatórios e demandas com programas e concursos para serem
delegados, além de problemas comuns na unidade escolar com a indisciplina. A coordenação é o
interlocutor das ordens que emanam da administração centralizada e local do sistema de ensino.
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4. SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO

A História da Sociologia na Educação Básica passa por períodos do século XIX com a
institucionalização da disciplina até no início do século XXI (OLIVEIRA, OLIVEIRA, 2017;
JINKINGS, 2017; MENDONÇA, 2017). Na História da educação brasileira, um dos primeiros e
importante consolidador da perspectiva sociológica, foi Fernando de Azevedo (1894-1974), que já
no início do século XX apontava para uma precariedade educacional, ligada à questão da formação
pedagógica, relacionada ao contexto político, econômico e cultural do país (NASCIMENTO, 2010).
Outro expoente com participação política e teórica para a sociologia na educação é Florestan
Fernandes (1920-1995), pois aplicou o pensamento sociológico na administração pública e refletiu
sobre a sociedade e a educação, sinalizando para a necessidade de se ter uma aprofundamento maior
presença das Ciências Humanas no sistema educacional brasileiro, assim como a inserção da
disciplina de Sociologia na educação básica (AMURABY, 2003). Entre os autores mais recentes
que têm contribuído especificamente com as discussões sobre a Sociologia como disciplina na
educação básica, destacamos os autores cujas produções aparecem na década de 1990. Moraes
(2015) destaca Amaury Cesar Moraes, Ileizi Luciana Fiorelli Silva, Sueli Guadelupe de Lima
Mendonça, Elisabeth da Fonseca Guimarães, Nelson Dacio Tomazi, Heloisa Helena Teixeira de
Souza Martins, e Lejeune Mato Grosso de Carvalho, Anita Handfas e Amurabi Oliveira, todos
abordando o histórico da Sociologia e do ensino desta na Educação Básica.
A disciplina Sociologia em cursos secundários ou na Escola Normal (que habilitava para o
magistério) tinha uma instabilidade quanto ao seu estatuto de permanência e obrigatoriedade dentro
dos currículos da área, seja nas Ciências Sociais ou nas Ciências Humanas. Algumas contribuições
para restaurar a história da Sociologia no Brasil podem ser encontrado em Silva e Gonçalves
(2017), que organizaram uma coletânea cujos conteúdos são apresentados de maneira cronológica,
apresentando um texto sobre a inserção e retirada da sociologia nos currículos de 1890 a 1970, ou
seja, desde o início da República até o período ditatorial-militar pós-1964. Amuraby

(2003)

apresenta uma cronologia parecida, contudo é mais extensa ao incluir todas as reformas
educacionais até a virada do século XX para o XXI, focando a formação de professores de
Sociologia, contribuindo com análise da exclusão a inserção da disciplina. Estes períodos de
mudanças de políticas educacionais e a sua relação com o tipo de regime político é aprofundado por
Meucci (2015), que constata a importância da presença da disciplina nos momentos que se tem ou
não a abertura política. Essa situação de perigo da disciplina de Sociologia se dá no Estado Novo na
década 1940, quando foi excluída por possibilitar nas escolas uma socialização das “análises da
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realidade brasileira dos conhecimentos construídos historicamente pelas ciências socais sobre a
organização, os processos e as transformações da vida em sociedade” (JINKINGS, 2017, p.42).
Silva e Gonçalves (2017), ao analisarem os períodos da história da Sociologia na educação
trouxeram uma ordem na discussão da existência da Sociologia como disciplina integrante do
currículo básico para formação e socialização dos estudantes, quanto preparação ao que
experimentam nas realidades do cotidiano.
Mas em período ditatorial de 1970 até os anos de 1990 viu-se a consolidação da sociologia
na educação básica e sua inclusão como obrigatória no texto da Lei de Diretrizes de Base da
Educação de 1994. De 1996 até 2016 se teve uma expansão e reestruturação das faculdades e novos
cursos de licenciatura, além da presença da disciplina Sociologia nas escolas de ensino médio, em
2008, com tensões e conflitos que se refletem no currículo e trabalho docente, interferindo de
maneira burocrática e até antidemocrática com as Medidas Provisórias 14 para reformar a educação
básica brasileira.
A sociologia teve contextos de indefinição de seus limites de atuação; falha no controle e
fiscalização das políticas educacionais em todos os níveis governamentais (União, municípios e
estados), presença instável nas grades curriculares como facultativas e os regimes políticos com
tons de autoritarismo mais claro ou camuflado. Oliveira e Oliveira (2017) entendem que os períodos
de contexto político ditatorial não tiveram foco na educação pública, sem continuidade nas reformas
propostas.
A disciplina de Sociologia, tanto em nível superior, quanto em nível médio, é questionada
por ter um caráter ideológico crítico, ser fomentadora de mudanças e contestadora das ideias
conservadoras dos períodos históricos democráticos do Brasil. No que se refere ao conhecimento
sociológico nas escolas, pesquisas apontam que nos anos de 1970 a 1980, este era ministrado por
meio de disciplinas como “Moral e Cívica” (decreto-lei, no. 869, de 12 de setembro 1969) “Estudos
Sociais” e “Organização Social e Política do Brasil (OSPB)” (Resolução no. 8 de 1º de dezembro de
1971. Parecer no. 853/71) (MELO; TOLETO, 2005).
Sobre o período ditatorial de 1970 vê-se uma expansão das instituições privadas de educação
superior e exigências com relação à educação, com medidas que afetaram a educação básica,
atreladas a um aumento de matriculas como uma nova política educacional nos anos 1990 de
aumento da matrícula; expansão universitária particular e favorecimento tributário para faculdades
14

“Media Provisória n.746, de 22 de setembro de2016, que reestrutura o ensino médio sob princípios e interesses de
classe de um governo ultraconservador, em tramitação no Congresso nacional, mais uma vez a sociologia perde seu
lugar como disciplina obrigatória nos currículos escolares (porém, presentes dependendo da formação por área ofertada
pelas unidades escolares). Certamente esse contexto implica maiores obstáculos para aprovação final do PL 1446/2011.
(este projeto de lei estabeleceu a competência exclusiva para o ensino da Sociologia aos licenciados em Sociologia,
Sociologia Política ou Ciências Sociais).” (JINKINGS, 2017, p.51)
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privadas (JINKINGS, 2017). Os períodos de modernização brasileira e fortalecimento da economia
perpassaram diversos períodos ditatoriais e democráticos, saltos vistos com as empresas públicas
do período de Vargas; a expansão com o plano de “50 anos em 5” de JK e com mais um “milagre
econômico” no período de 1964-1982 (início da abertura política), seguiu-se de uma crise que
desequilibraram a economia nacional com a inflação e desvalorização da moeda brasileira. Este
panorama já mostra a necessidade de políticas educacionais voltadas a uma formação tecnicista
como principalmente na década de 1950 e chega na atualidade necessitando ainda de um
trabalhador com habilitação suficiente para execução de tarefas sem aumentar o valor do salário.
Concomitante a isto, ocorrem mudanças no investimento de tecnologias para intensificação
da produção e produtividade, ampliando a mais valia capitalista, consequentemente foi necessário
uma reestruturação da produção a partir de 1970 e aprimoradas nas políticas neoliberais dos anos
1990 com a diminuição da presença do Estado na economia e estado de bem-estar. Este enredo
acaba por desembocar nas novas formas de precarização do trabalhador, além da implicação de
uma formação específica para a mão de obra, o estudante que será o homem universal para o
mercado de consumo e de trabalho (idem).
Neste processo surgem movimentos intelectuais, políticos e de grupos de trabalhadores
dispostos a trazerem novas perspectivas a posição do indivíduo na sociedade através de um
processo histórico que promoveu a institucionalização das Ciências Sociais no Brasil. No começo
do século XXI, uma série de resoluções e medidas provisórias, são articuladas no sentido de
priorizar algumas disciplinas em detrimento de outra., Mendonça (2017) aponta a necessidade de
que a defesa da presença da Sociologia no Ensino Médio teria de “retomar estratégias de ação e de
luta para evitar mais um retrocesso na educação brasileira e na história da disciplina no currículo”
(idem,p.59). Além dos problemas de profissionais não formados na área, exercendo a função de
professor de Sociologia (CARVALHO, 2004).
As reformas educacionais que ocorreram no século XX mostram que ao tempo que se
implantava num currículo a Sociologia, surgiam decretos que se alteravam conforme vontade
política, uma das primeiras formas de institucionalização da disciplina foi com a Reforma Rocha
Vaz em 1928, que traz a obrigatoriedade no currículo das Escolas Normais, e em 1931 se tem em
todo Ensino Secundário em nível nacional. Contudo, em 1942 a Reforma Capanema, no período
ditatorial, retira a disciplina por meio da lei 5.692/71 e só retorna por volta de 1980 com a
redemocratização política brasileira.
Se nos anos de 1980 optou-se por uma escolha facultativa da disciplina de Sociologia na
matriz curricular da educação básica, nos anos de 1990, com a consolidação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional LDB 9394/96, deu-se uma estabilidade de permanência (lei nº 9394
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de 20 de dezembro de 1996). Contudo, mesmo com toda regulamentação dos anos de 1990 voltada
para um currículo orientado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNs)
e pelas Orientações Curriculares Nacionais (OCNs), posteriormente, tem-se com a Medida
Provisória n° 746, de 2016, que trata da Reformulação do Ensino Médio, as alterações mais brutais
das últimas reformas, pois estas, eliminam o senso crítico, enfatizam a formação tecnicista e
acabam com a projeção de uma melhoria do perfil e formação do professores que passam por uma
licenciatura e aprende técnicas e experiências de raiz prática e teórica para o desempenho da sua
função profissional como docente.
Para se ter uma base, o Projeto de Lei n. 3.178/97 que alterava o artigo 36 da Lei de
Diretrizes de Bases de nº 9.394/96, no mandato de presidente, o sociológico Fernando Henrique
Cardoso, vetou a obrigatoriedade da disciplina, e somente em 2008 surge uma legislação com a
obrigatoriedade da oferta da disciplina de Sociologia de forma a estar presente no mínimo dentro
dos três anos que compõem as séries do Ensino Médio.
Muitos dos trabalhos de pesquisa recentes sobre ensino de Sociologia, Histórico da
Sociologia no Brasil, o professor de Sociologia entre outros temas refletem as condições de
consolidação das Ciências Sociais nos últimos anos no Brasil, principalmente em relação a
obrigatoriedade do ensino de sociologia na educação básica a partir de 2008, com a Lei 11.684
(BRASIL, 2008). Isso trouxe para o debate uma série de questões em nível nacional, antes dispostas
em alguns cenários estaduais com as reformas que a partir de 1980, gradativamente reintroduziram
a sociologia na educação básica (GIGALES, MARTINS, 2015).
A Sociologia é discutida nos meios educacionais nos últimos anos, em diversas vertentes,
uma delas é a via legal com sua implantação como disciplina pela Lei de Diretrizes de Bases de nº
9.394/96, com a criação de um orientador curricular com os PCN - Parâmetros Curriculares
Nacionais (1999), PCN+ (2002) e Orientações Curriculares Nacionais para o ensino Médio (2006),
aliado a obrigatoriedade da disciplina a partir de 2007 e aprovada anteriormente em 2006 pelo
Conselho Nacional de Educação. Em Goiás, chama atenção dos pesquisadores, a iniciativa inédita
dos Referenciais Curriculares de Sociologia para o Ensino Médio produzidos pela Secretaria de
Estado da Educação em Goiás (2010) e atualizados com o Currículo Referência da Rede Estadual
de Goiás (2013).
A multiplicação de produções impressas especializadas como a Revista Sociologia e novos
livros didáticos da educação básica e superior, e ainda, a produção científica por meio de estudo
acadêmico sobre formação e trabalho docente, práticas educacionais, e educação e sociologia
(HANDFAS; OLIVERIA, 2009), também incorporam as produções sobre a temática. Estes
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trabalhos dão uma sustentação histórica e consolidam a pesquisa sociológica na educação brasileira
como nos trabalhos de Carmo (2011) e Viana (2012).
Entre os anos de 1990 e início do século XXI, ocorre uma série de articulações, produção de
normativas a partir do Governo Federal, através do Ministério da Educação, e a produção de
materiais que formalizam um currículo para área de Sociologia contemplando as Ciências Sociais, e
que resultaram nas primeiras versões dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(PCNEM 1993). Depois as Diretrizes Curriculares para Ensino Médio (DCNEM – 1996) e mais
recentemente as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM 2006), além do
apoio ao Plano Nacional do Livro Didática (PNLD) que já está na sua terceira seleção pelas
unidades escolares, com obras de destruição gratuita para o Ensino Médio, melhorando as
condições de trabalho e desenvolvimento dos conteúdos na perspectiva sociológica. Todos estes
materiais orientaram de maneira turva no começo, mas foram se alinhando a novos contextos que já
aparecem em alguns currículos estaduais, porém,
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que vai substituir as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio aprovada pelo Conselho Nacional de Educação com a Resolução
CNE n. 02/2012, deve levar em consideração a formação atualizada dos egressos da licenciatura,
pois estes, como oportunidades especificas em programas de bolsas podem alcançar um tratamento
direto a questões como gênero e diversidade da sociedade 15; a relação trabalho e educação;
movimentos sociais na contemporaneidade; religião no mundo e matrizes culturais africanas e
indígenas, questões sugeridas na etapa de discussão, mas excluídas nas versões finais socializadas.
Estes contextos que já são trabalhados na academia, com programas de formação e atração
de especialistas para futuros postos, como o Programa Institucional de Iniciação à Docência
(PIBID), Plano Nacional para Formação de Professores (PARFOR), Programa de consolidação da
Licenciaturas (PRODOCÊNCIA) que deram um suporte para Sociologia na Educação Básica e
ligação com a Universidade, além de outras iniciativas como o mestrado profissionalizante que
estava sediado na Fundação Joaquim Nabuco, mas agora será em parceria com a Universidade
Federal do Ceará. Estas aproximações do meio acadêmico com a Sociologia na Educação Básica já
têm espaço consolidado para discussões como os Encontros Nacionais sobre o Ensino de Sociologia
na Educação Básica (ENESEB) e nos Grupos de Trabalho sobre Ensino de Sociologia ou de
15

Em Mário Bispo Dos Santos em sua tese, intitulada “O PIBID na área de ciências sociais: da formação do sociólogo à

formação do professor em sociologia” mostra a formação do pode se tornar um profissional mais preparado para o
mundo acadêmico e os riscos das novas formas de organização e influencia política da sociedade para suprimir não só
conteúdos, mais disciplinas e a autonomia do professor com o processo legal proclamado “Escola Sem Partido”, com
projeto de lei 193/2016, em tramitação no Senado Federal.
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Educação que acontecem nas reuniões da Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) (MENDONÇA,
2017).
O movimento de permanência, obrigatoriedade e organização curricular da disciplina de
Sociologia no Ensino Médio, cria reflexos nos níveis acadêmicos superiores, chegando a
profissionalização especializada na educação e ensino, tanto que a própria Universidade brasileira
através do MEC, recebe incentivos como bolsas remuneradas para desenvolver a docência, a
pesquisa e a própria prática do trabalho docente vivenciando a reprodução do conhecimento
sociológico.
É um antagonismo não haver um investimento mais maciço nas formações de licenciaturas,
pois além de falta de mão de obra especializada, o incentivo monetário só é interessante
financeiramente quando se tem pelo menos uma estabilidade como servidor público estatutário por
concurso, para ainda terem algum status pela admiração da profissão, fato presente em algumas
falas dos entrevistados, dando uma visão de que mesmo não tendo outra alternativa, ou ainda,
mesmo que procure fazer um serviço na mesma área, a pior escolha ainda seria a docência e
continuaria sendo a melhor opção.
Se

antes,

como

atestam

vários

estudos

(HANDFAS,

2011;

2012b;

FEIJÓ,

2015; COSTA, 2015) havia uma desvalorização da formação do professor em relação
ao pesquisador, tudo indica que vivemos em um momento de repensar as licenciaturas
como lócus de formação para a pesquisa, visto que a docência também demanda
pesquisa e esta pesquisa se amplia nas produções sobre história e ensino da Sociologia na educação
básica, aumentando as discussões sobre a própria sociedade e organizando de forma a mostrar um
panorama maior e de desdobramentos práticos e teóricos acadêmicos, com multiplicação de análises
feitas e produzidas pelos pares das Sociologia ou da Ciências Sociais, se afastando do domínio do
discurso das Ciências da Educação e Pedagogia, que interdisciplinarmente e com temas específicos
abarcaram produções principalmente de pós-graduação em teses e dissertações como levantado por
Cigales e Bodart (2017) e Handfas e Maçaira (2012a) com dados do período que vai de 1993 a
2016. Meucci (2015) faz um resumo do que foi o significado e presença da Sociologia na escola em
períodos de transformação do Estado brasileiro e uma crítica ao desenvolvimento cientifico da
disciplina e seus benefícios para a sociedade.
Assim, o que se observa no histórico é uma profissionalização do docente da disciplina de
Sociologia, seja quando está inserido na educação básica, seja quando se encontra na educação
superior, o que se constata com a Sociologia no ensino médio é a particularidade de atender
interesses sejam eles autoritários ou democráticos, criando situações de descontinuação de políticas
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educacionais, porém, mantendo uma discussão e produção amplificada qualitativamente e
aumentada quantitativamente.
Eventos como os Encontros Nacionais do Ensino de Sociologia na Educação Básica, a
organização de uma federação de sociólogos, sindicatos e associações dos professores e
profissionais das ciências sociais, além de encontros regionais e locais que abordam os problemas
que envolvem a disciplina estão se firmando, multiplicando e ampliando as discussões que ocorrem
na educação pela perspectiva sociológica.
A distribuição de livros didáticos de Sociologia pelo Governo Federal em 2011 com o
Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM), tendo opções de escolha para o
docente, demonstram que a legislação e a política de distribuição gratuita de material nas redes
públicas cria condições para melhor desempenho do trabalho.
Outro fator que subsidia esta situação é a ampliação de cursos de licenciatura de Ciências
Sociais e o estímulo à docência a partir do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
– PIBID16 (RAMALHO e SOUSA, 2013). Estas situações propiciam uma maior atuação do
professor de Sociologia, e ao mesmo tempo amplia de certa forma suas relações junto às intuições e
com a comunidade escolar, porém, não se sabe como se dá o pensamento do professor perante ao
que ele pensa ser a Escola ou como deveria ser frente a sua realidade e ao público que ela atende.
No mapeamento feito com os levantamentos de Anita Handfas (2012a e 2012b) constata-se
que estudos sobre a Educação e Sociologia como campo de conhecimento ainda são pesquisados em
sua maior parte fora da área das Ciências Sociais, porém, tem-se ampliado para diversos contextos
da história do ensino de sociologia e práticas pedagógicas para ensino-aprendizagem na perspectiva
sociológica. Outros autores da área de educação contribuem para uma maior discussão do Trabalho
Docente. Na literatura existem várias referências sobre a profissão docente, como os trabalhos de
Nóvoa e da francesa Berrère, além de Tardif, Lessard e Arroyo.
A partir destas abordagens científicas podemos buscar narrativas dos docentes para
construção de uma visão das transformações do Trabalho Docente, da sua prática educacional frente
ao educando e as representações na Escola, bem como analisar a visão dos professores de
Sociologia no Ensino Médio em Goiás, observando a representação de Escola a partir do grau de
preocupação com a condução do trabalho docente para o estudante e sociedade. Pois conforme
Dubet (2008), é um dos objetivos do trabalho docente frente a função da escola de garantir a todo
estudante conhecimentos e competência para sua socialização e manutenção da coesão social.

16

Estas situações ocorreram principalmente das universidades federais com o programa de apoio ao Plano de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, que ampliou no atendimento ao ensino, pesquisa e
extensão.
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Em Goiás o processo que definiu a presença da Sociologia no Ensino Fundamental, foi
iniciado pelo Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE-GO) que aprovou a Resolução nº 291
de 2005, sendo que no Ensino Fundamental apareceria de maneira transversal, e no Ensino Médio
uma disciplina com foco aa forma de como o educando, tendo domínio de conhecimentos
necessários, aplica estes para o exercício da cidadania, propiciando ao jovem a oportunidade de
maior inserção no mercado de trabalho.
Este histórico da consolidação da Sociologia no ensino médio passa por décadas de lutas
pelo reconhecimento da área como disciplina, pela construção de uma matriz de conteúdos
curriculares e principalmente pela forma que o professor busca adequar a transmissão de
conhecimentos de forma a ampliar a formação do estudante, com a aprendizagem e ensino obtidos
através de referenciais teóricos da Sociologia para aplicação no cotidiano. E tudo isso realizado
dentro do espaço da Escola.
É de se destacar um pouco algumas estatísticas sobre estes profissionais no Brasil e Goiás.
Ao fazer considerações sobre o perfil dos docentes de Sociologia no Ensino Médio, esta abordagem
foi necessária para entendermos as dificuldades de um grupo de trabalhadores com demandas
específicas da categoria e melhoria do ensino-aprendizagem na história recente da educação. Para
isto, fez-se uma observação sobre os dados do INEP17 com o Censo Escolar de 2013, pois estes são
os dados mais recentes consolidados quantitativamente.
Tabela 13 - Funções Docentes no Ensino Médio por dependência administrativa (2013)

Unidade da Federação

Federal

Estadual

Municipal

Privada

Brasil

545.844

18.848

418.807

4.837

103.352

Norte

37.298

1.983

30.396

78

4.841

Nordeste

133.405

6.348

103.129

1.391

22.537

Sudeste

247.062

5.633

184.200

2.604

54.625

Sul

88.476

3.058

71.298

646

13.474

Centro-Oeste

39.603

1.826

29.784

118

7.875

15.947
828
11.567
Fonte: Censo Escolar 2013 - INEP

78

3.474

Goiás

17

Total

Instituto de Pesquisa em Educação Anísio Teixeira, órgão do Governo Federal Brasileiro para assuntos relacionados

aos exames de massa (ENEM, PROVA BRASIL) para obtenção de indicies na educação do Brasil e levantamento de
informações das unidades escolares em todo o território nacional nas esferas municipal, estadual e federal.
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Na Tabela 13 apresenta-se o total de professores no Ensino Médio no Brasil, mostrando que
entre as cinco regiões brasileiras, o Centro-Oeste é o quarto em quantitativo e que a maioria dos
docentes está sob a responsabilidade das redes públicas estaduais de ensino. Mesmo com os
professores da rede privada de ensino representando mais de 20% do quantitativo em Goiás,
justifica-se o foco nos servidores públicos estaduais, por estes terem na maioria das vezes um maior
tempo de experiência conforme os micro dados do Censo Escolar do INEP entre 2013 a 2015.
No caso de Goiás sabe-se que a primeira turma de aprovados para Sociologia iniciou a
carreira em 2004, portanto no mínimo tem-se docentes com mais de 10 anos de práticas
educacionais e ainda podem ter experiência administrativa, mostrando nos dados também que o
setor público é ainda o maior empregador no sistema educacional.
Tabela 14 - Funções Docentes no Ensino Médio com Formação Superior (2013)

Brasil

522.864

Norte

35.809

30.657

123.629

105.334

2.184 1.885

Sudeste

239.091

200.442

86.686

75.447

Centro-Oeste
Goiás

37.649
14.953

460

343

600

304

232

128

Outras Áreas de Formação Superior

Serviços

Saúde e Bemestar Social

Agricultura e Veterinária

Engenharia, Produção e Construção

441.665 15.734 9.532 14.513 7.086 2.967 5.102 678

Nordeste
Sul

Ciências, Matemática e
Computação

DireitoCiências Sociais, Negócios e

Total

Humanidades e Artes

Unidade da
Federação

Educação

Área Geral de Formação

25.587

30

3.055

2.826 1.650

978 1.206 179

7.387

8.104 4.238

6.720 3.576

771 2.294 324

12.622

2.456 2.397

2.013 1.221

766

600 116

1.670

29.785 2.530 669 2.354 335
12.985
361
324
586
191
Fonte: Censo Escolar 2013 - INEP

220
79

874 29
140 18

853
269

Na Tabela 14, observa-se que a área de “Ciências Sociais, Negócios e Direito” concentra o
quinto maior quantitativo de docente formado, mas estes devem ser desconsiderados como docentes
da disciplina de Sociologia, pois em Goiás foi elegido no levantamento somente os professores
formados na área. Porém, ao se comparar com os dados extraídos do Censo 2013, que mostra o
perfil destes professores encontra-se uma contradição, pois percebe-se que tem muito mais
profissionais formados na área de Ciências Sociais (Licenciatura e Bacharelado) que atuam em
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Goiás (conforme Tabela 15), comparando com os dados da Tabela 14, isto se dá porque até 2014
muitos docentes tinham duas habilitações, sendo uma em Ciências Sociais e outra em áreas afins
com Geografia, História, Filosofia e outras. Tal situação foi relatada com certo desconforto pelos
próprios professores entrevistados, que por não terem carga horária completa acabavam por lecionar
disciplinas para as quais não foram formados.
O relato da professora abaixo descreve o posicionamento ao mostrar suas habilidades para
ministrar duas disciplinas, sendo que possui formação mais para uma área,
“[...] porque quando eu entrei no Estado, eu entrei como professora, não de Sociologia,
entrei como professora de Geografia, aí eu sou formada em Ciências Sociais, e nessa sala
de aula pra mim não foi nada de dificuldade [...] Eu falo assim: por que vocês estão
falando, às vezes eu tô lá na aula de Geografia, e eu falo: “Agora nós vamos falar de
Sociologia!”. [...] Aqui e agora! Então eu jogo muito isso. Então eu ainda tenho essa
facilidade. De ser professora da mesma de disciplina de Sociologia e Geografia. (Professor
3)
Tabela 15 - Quantitativo de docentes de Sociologia conforme formação (2013)
ÁREA DE FORMAÇÃO DOS DOCENTES EM GOIÁS TOTAIS
CIÊNCIAS SOCIAIS – LICENCIATURA

1235

CIÊNCIAS SOCIAIS – BACHARELADO

1226

TOTAL

2461
Fonte: Censo Escolar 2013 - INEP

Em Goiânia, percebeu-se que são poucos os profissionais que estariam com a formação
especifica na área e que entraram a partir de 2004, a partir de concurso público, o qual só teve mais
duas seleções sendo o último realizado em 2010, com vagas para assumir o magistério na disciplina
de Sociologia, mostrando a carência de pessoal formado na área para atender 78 escolas com Ensino
Médio em Goiânia.
Para entender a situação do professor de Sociologia do Ensino Médio em Goiás, faz se
necessário um retorno ao ano de 2011, período da implantação, pelo governo estadual, de uma série
de mudanças na qualificação e estruturação do funcionalismo com a meritocracia 18, segundo a qual,
o servidor público é avaliado pela sua produtividade. O reflexo disto foi a criação de um programa,
pela Secretaria de Estado da Educação de Goiás, intitulado Pacto pela Educação19, por meio do
qual, o professor começa a ser avaliado e cobrado (principalmente nos seus registros burocráticos,
18

Secretaria de Planejamento e Gestão de Goiás (Segplan-GO), texto Meritocracia em Goiás: filosofia e resultados.

Disponível em:< http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/142154/meritocracia > Acesso: 15/10/2012.
19

Secretaria de Educação de Estado de Goiás, texto Reforma Educacional: Pacto pela Educação. Disponível em: <
http://www.seduc.go.gov.br/especiais/pactopelaeducacao/ > Acesso: 15/10/2012.
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como diários de classe) por resultados, afim de assegurarem à sociedade um serviço de qualidade.
Atrelado a isto, o profissional por seu desempenho recebe uma bonificação salarial, situação que
cria uma competitividade destrutiva entre os professores e aumenta a vigilância no trabalho.
Tal situação confirma que, a competitividade gerada no seio da sociedade capitalista, se
manifesta também na Educação, pois a implantação de táticas para motivar e intensificar uma
produção, a partir da assiduidade e rendimento na realização do trabalho é colocado como requisito
para a bonificação salarial para aqueles que não se afastam e cumprem suas atividades burocráticas,
atendendo às formas de organização do trabalho e incorporadas pelas políticas pedagógicas
orientadas por práticas de controle do trabalho.
Esta situação está presente, não só na rede pública estadual de Goiás, mas também, em
vários Estados no Brasil, os quais promovem uma estratégia de produtividade e retribuição
financeira Esta situação de incentivo à competitividade e vigilância entre os docentes, é
compartilhada por agentes administrativos, que regulam e fiscalizam as atividades de regência, a
execução de metas e incentivam a preocupação com os índices de rendimentos dos estudantes.
O processo de organização e controle do trabalho na Educação deve ser melhor analisado,
para um entendimento desta proposta de meritocracia e possibilidade de alternativa para a melhoria
do ensino e comprometimento do profissional docente, no sentido de desmistificar a lógica da
produtividade na educação por meio de bonificação da realização das atividades, assiduidade e
competitividade vigiada.
Entre os trabalhos que se propõem a expor sobre a condição neoliberal das políticas
educacionais em Goiás, temos o trabalho de Sobral e Martins (2015), que traz a discussão sobre as
políticas educacionais implantadas em Goiás, com o denominado “Pacto pela Educação”,
implementado pelo governo de Marconi Perillo (2011-2014, PSDB), que faz o “esforço e
mérito”dos professores fator de competição para melhoria da educação, isso sem dar as mínimas
condições de trabalho em muitos casos, mas mesmo assim condiciona os docentes a atuar e
comprovar eficiência, que é atestada pelo recebimento de uma bonificação (idem).
Outro fator a ser considerado, refere-se à lei estadual de Goiás nº 17.735, que cria o
Programa Reconhecer. Nela consta que o foco do Bônus de Incentivo Educacional é de supervisão e
controle do trabalho docente, conforme o art. 3º, inciso I, dizendo que “no desempenho da função
de professor regente, apresentar o planejamento de aulas a cada duas semanas e ministrá-las
conforme quadro de horário definido previamente na unidade escolar” e ainda regula os próprios
direitos do servidor, pois se este fizer greve e mesmo que reponha não conseguirá a bonificação,
conforme art.3º, parágrafo 3º, que trata do caso de quando “os dias

letivos previstos no

calendário escolar não sejam cumpridos, mesmo que a escola faça a reposição desses dias, eles
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serão considerados como falta para o cômputo do Bônus”. E no art. 6º, ainda enfatiza que o órgão
do Estado da Educação “definirá instrumentos de controle social da frequência do pessoal ali
previsto, que deverão ser afixados em locais de acesso ao público”, fazendo uma vigilância não só
sobre o trabalho individual, mas também o coletivo, já que a competição exige o cumprimento das
tarefas nas unidades escolares.
O Programa Reconhecer em Goiás, que causa na verdade para o trabalhador especializado
da Educação, uma carga burocrática e um maior controle do trabalho, planejamento e organização
do trabalho docente.
Sobral e Martins (2015), na interpretação da reestruturação produtiva que acontece em Goiás
comentam sobre a terceirização do trabalhador docente, a ampliação da carga horária e o déficit de
professores na rede estadual em Goiás, cujo impacto pode ser percebido quando são quantificados e
avaliados de forma a desconsiderar a realidade profissional dos docentes.
Silva (2012), trata esta situação como uma alienação do trabalhador, pois este seria somente
um mero instrumento, que na esfera pública deve acatar as ordens e para explicar afirma
Na prática, há uma intensificação da função reprodutiva e executora do trabalho docente
com vistas ao alcance de resultados previamente determinados pelas agências centrais de
regulação. Nesse contexto, participação trona-se sinônimo de colaboração para atingir
objetivos criados externamente e que não respeitam as reais motivações da comunidade
local. Dessa maneira, as formas de controle existentes tendem a condicionar a participação
à execução dos procedimentos pré-estabelecidos e à obediência às regras, de modo a
naturalizar esses comportamentos e a submeter a participação a esse enquadramento [...]
(idem, p. 102)

Sobral e Martins (2015), expõe como este processo se agrava em Goiás com o Programa
Reconhecer, pois nele a burocracia e o controle de resultados esperados afetam cada vez mais a
interação professores e alunos, promovendo inclusive uma atividade que extrapola as normas legais
de remuneração. Apontam inclusive outras dificuldades de enquadrar o próprio trabalho pedagógico
e docente dentro dos padrões da meritocracia, e acabam por ter um corpo docente desmotivado para
realizar algo criativo e de parceria coletiva, pois estes não são contabilizados no calendário escolar e
quando executados, extrapolam o tempo fora do trabalho. Os autores assinalam ainda que situações
decorrentes do excesso de trabalho, na busca pela meta da meritocracia, podem provocar doença
física e mental, com reflexos no estado emocional dos docentes e familiares.
Além disso, os professores passam por uma série de pressões vindas das mudanças que
ocorrem no sistema educacional brasileiro, e consequentemente implica em adoção de práticas
similares em Goiás.
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Os professores são confrontados com exigências cada vez maiores em seu trabalho:
resistência crescente de estudantes à forma escolar e chegada de novos públicos escolares
com relações diversificadas com os saberes escolares; adoção de políticas escolares
compensatórias, fundadas na discriminação positiva (classes de aceleração de
aprendizagem, promoção automática); desenvolvimento de dispositivos pedagógicos mis
individualizados para tratar as diferenças e a heterogeneidade crescente dos estudantes, ao
mesmo tempo que se recorre a avalições nacionais durante o processo de escolarização dos
estudantes; reforço da autonomia da escol e sua aproximação com o entorno social e
econômico (“parcerias” com empresas”; submissão da escol e de seus professores à
injunção de responsabilização, racionalização de prática e avaliação de resultados;
contratualização dos objetivos educativos e desenvolvimento do gerencialismo participativo
(planos políticos de gestão, planos diretores e equipes gestora são alguns exemplos);
individualização das carreiras docentes dos professores (por avaliação de mérito e
pagamento de bônus); degradação dos salários e desvalorização social da profissão.
(SOUZA, 2013, p.226)

Nas narrativas dos professores de Sociologia do Ensino Médio em Goiânia, não houve
menção ao Bônus como fator positivo, nem mesmo o professor da escola integral coloca como
vantajoso o que foi instituído em 2017 na forma de lei 20, a Gratificação por Dedicação Plena e
Integral (GDPI) para professores que atuam em escolas em tempo integral no valor de R$ 2 mil
reais.
Cabe mencionar, que esta situação provoca um certo mal-estar nos docentes, em específico
os professores de Sociologia, “Olha, você sabe que a Sociologia é uma ciência que forma o
pensamento crítico. Ela desnaturaliza. Eu agora nesse momento, eu nem sei dizer, estou me
sentindo uma perseguida política, devido ser uma professora de Sociologia” (Professor 1). E o
mesmo professor ampara o medo de sua posição política atrelada a uma posição política assumida
no discurso da disciplina Sociologia, “[...] então é mais você desenvolver dependendo da
conjuntura política do país ela a ser uma ciência clandestina, subversiva, hoje eu to me sentindo
assim [...]” (Professor 1).
O histórico de como é tratada a situação docente em Goiás tem uma visão ampla com Freitas
(2017), que ao tratar dos primórdios do trabalho docente em Goiás e sua situação, mostra como
existem práticas tanto pessoais como legais para as relações sociais entre o profissional da
educação, o público estudante, a administração da unidade escolar e do sistema de ensino, além de
comunidade escolar e sociedade. O autor também aponta a problemática histórica da remuneração
dos recursos humanos na educação, apontando como existe um limite de recursos para um salário
digno de satisfazer as necessidades básicas de um trabalhador docente, caso que na categoria ressoa
até hoje, pois a matemática do valor da remuneração perante formação, tempo de serviço e recursos
não fecha na planilha de pagamento. Isso porque, o Estado procura sempre nas reformas
administrativas de desvalorizar este profissional docente, na atual administração, tem um governo
20
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que fez duas reformas educacionais e eliminou as categorias remuneratórias para mestres e doutores
com perda de 12% a 24% em cada nível salarial, e ainda extinguindo outras gratificação como
titularidade advinda do aperfeiçoamento profissional e não existe mais na legislação em vigor uma
gratificação por exclusividade para quem faz 60 horas semanais em sala de aula, mas sim quem está
numa escola de tempo integral, no caso de ensino médio, recebe uma carga horária máxima com um
adicional representando quase 20% do salário base de um Professor P-III (habilitado com
Licenciatura plena).
Freitas (2017) ao trazer analises sobre a situação de penúria da remuneração docente
indicando que a vida social e econômica sofre interferência com o empobrecimento dos professores,
enfatizando que, a massificação da educação expandindo com maior atendimento, fez com que os
professores enfrentassem a superlotação das salas de aula, escassez de recursos pedagógicos e falta
de qualificação de recursos humanos,
A história da educação em Goiás reflete uma situação mítica de que existe qualidade para os
professores e estudantes, sendo isso propagado até hoje. E essa propaganda se utiliza dos dados das
avaliações em massa, que em vez de auxiliar no aprofundamento de resoluções para o ensinoaprendizagem, promove a precarização do trabalho docente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho de pesquisa se propôs a investigar a temática da representação social dos
professores de Sociologia, do Ensino Médio, no município de Goiânia/Goiás, com o objetivo de
evidenciar o tipo de representação que o professor de Sociologia, efetivo na rede estadual de ensino,
apresenta sobre sua função enquanto docente da área de Sociologia e sobre as relações sociais,
políticas e pedagógicas que se estabelecem no cotidiano escolar. A questão problematizadora que
norteou a investigação foi: as representações de escola e sobre o papel do educador, especificamente
o professor de Sociologia do Ensino Médio, elaboradas pelos docentes, remetem a práticas
educacionais que reforçam a precarização, a desvalorização e a desabilitação do docente enquanto
sujeito promotor e interventor da realidade educacional?
Para atingir o objetivo da pesquisa, foi realizada uma pesquisa de campo, utilizando como
recursos metodológicos a entrevista, o questionário e a observação, cujos resultados, analisados a
partir de uma perspectiva sociológica levaram ao conhecimento de como o professor de Sociologia
expressa sua visão sobre sua profissão de os mecanismos pedagógicos e políticos do sistema
educacional.
A pesquisa teve como base a teoria da representação social, nesta o uso da ancoragem foi
feito com o trabalho docente e sua relação com o tempo para práticas educacionais e burocráticas do
magistério, nas escolas públicas da rede estadual em Goiânia-Goiás. As representações mostraram
as falhas que criam situações de precariedade para o trabalho docente, entre os fatores de explicação
dos empecilhos ao trabalho do professor.
Observou-se que a categoria tempo é a que traz uma gama maior de relações para os
problemas com gasto no desenvolvimento das atividades dentro de sala de aula e exterior a ela,
podendo ser de demanda interna obrigatória vinda da administração escolar ou demandas extras por
parte da administração do sistema escolar, atropelando a autonomia do professor e pressionando
para cumprir todos os pedidos.
Sobre a situação do

Sociólogo na educação percebeu-se um tratamento diferenciado,

excludente e precário para desenvolver as práticas educacionais, dificultando tanto a realização da
“escola para cidadania” quanto “escola como espaço de socialização”. Em ambos os casos, a
questão dos conteúdos, seja no cumprimento do currículo, seja na procura por conteúdos mais
contextualizados ao cotidiano dos estudantes e próximos da realidade social, são prejudicados pelo
pouco tempo de contato com o aluno, necessitando de aumento da carga horária na sala de aula e a
diminuição de quantitativos de alunos/turmas para melhor planejamento e uso mais eficiente do
tempo de planejamento e burocracia em geral.
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Viu-se que o trabalho burocrático causa uma intensificação do trabalho, conforme a
localidade da escola, pois o público com maior quantitativo de alunos faz com que o professor não
tenha desdobramento em outras funções e até disciplinas, porém a realidade captada nas falas dos
entrevistados e no seu perfil profissional mostram que a precarização deste grupo é baseada num
acúmulo do seu trabalho imaterial. As produções de base taylorista fordista, incidindo em alterações
no mercado de trabalho, com o que se chamou de reestruturação produtiva, tem um reflexo
diferenciado na educação por meio da bonificação e meritocracia que garante uma competitividade,
porém não se vê uma relação com a melhoria dos índices educacionais.
O tempo burocrático e o tempo do trabalho docente estão entrelaçados pelas obrigações do
magistério, alguns professores acreditam que a solução é uma maior carga horária para o
planejamento e sala de aula, mas o máximo possível que é conseguido pelo docente, depende dos
modelos de escola como a integral, que faz a presença do professor ser constante, porém em ações
de coordenações e projetos.
Acredita-se que a realidade com relação à carga horária/remuneração poderia ser melhorada
se o controle da mesma fosse feito contando, além da assiduidade do trabalhador, as apresentações
artísticas, as pesquisas e relatórios de experiencias, a produção de materiais didático-pedagógicos, a
produção e comunicação de conhecimentos (artigos e livros) e até a participação em eventos de
aperfeiçoamento fossem consideradas como parte da contabilidade para cumprimento da carga
horária paga ao servidor público. Infelizmente este tipo de produção não é computado dentro da
carga horária do trabalhador docente, limitando-se apenas ao trabalho realizado em sala de aula,
tanto que foi mostrado a divisão de tarefas dentro do Colégio, onde o professor repassa os alunos
problemáticos para os cuidados da coordenação pedagógica da unidade escolar, para resolver sobre
indisciplina ou até falta de motivação do estudante para realizar tarefas, fragmentando ainda mais o
próprio trabalho docente num profissionalismo centrado no ensino-aprendizagem.
Nas narrativas, percebeu-se que participação dos professores ainda é limitada, pois existem
mais comunicações e decisões vindas de maneira hierarquizada de cima para baixo, não deixando
espaço para reflexão do próprio trabalho docente. Esta situação é repassada ao aluno que entra na
escola, que muitas vezes parece um local de internação para receber conhecimento necessário a sua
inserção social; cria uma restrição nos desejos e distrações dos discentes e ainda causa uma
percepção de que a punição é feita através de mecanismos de quantificação dos conhecimentos.
Nesta pesquisa foi feito um enfoque qualitativo com foco na pesquisa de representação
social buscando uma forma do discurso do sujeito coletivo (LEFEVRE, 2010), no caso deste
trabalho entre os professores de Sociologia. Nos discursos tanto nos questionários quanto nas
entrevistas com roteiro encontrou-se expressões chaves que apontavam para o trabalho docente e o

131
tempo do trabalho como ideias centrais ou categorias de representação dentro dos discursos, a estes
nomeados de ancoragem dos discursos coletivos aparecem em diversas situações sobre o trabalho,
lazer e relações sociais como a comunidade escolar e com agentes e instituições externas a Escola.
As representações expostas demonstraram uma grande amplitude de ação compartilhada nos
discursos individuais, mostrando um compartilhamento das ancoragens conforme salienta Lefevre
(2010).
O que foi encontrado nas falas dos professores foi uma preservação da sua autonomia
perante o controle do trabalho docente, pois o docente consegue ter criatividade, liberdade
pedagógica para desenvolver atividades, e todos os afazeres burocráticos presentes na vida de
magistério. Esta situação, se afasta dos entendimentos dos diversos autores citados sobre
proletarização, pois estes acreditam que o professor assim como o operário, está alienado e
desprovido do controle sobre o conhecimento para o trabalho. E verdade que o conceito de Lehart
(2013) traz de interessante a possibilidade de analisar o funcionário público utilizando lentes que
demonstram similitudes em alguns aspectos que se tem na própria precarização do serviço.
Nas narrativas o que se ouviu, foi reclamações da forma de organização do sistema ensino
estadual em Goiânia; uma busca por um reconhecimento dentro e fora da escola; a intensificação
de atividades extras como demandas de órgãos externos entre outros fatores fazem concluir que o
professor de Sociologia precisa de uma mudança da legislação para otimizar a carga horária em sala
de aula e o planejamento das práticas pedagógicas, a partir daí o foco dos docentes seguiria na
tentativa de organizar materiais e estudos para produção de conteúdos, pois com o tempo e tendo
uma remuneração adequada, o trabalho docente do professor de Sociologia poderia ser até mais
movimentado.
Se a ideia inicial era entender as representações sociais na escola, acabou-se por entender
como a precarização está presente para o docente do setor público, desvinculando algumas
interpretações teóricas que impregnavam no professor uma alma de trabalhador fabril com direito a
todas as assombrações que lhe concedem. O que apareceu no decorrer do trabalho, mas na medida
do possível fomos eliminando, foi a problemática de caracterizar a proletarização dentro da escola,
pois ao mesmo tempo que algumas características podem indicar esse processo, elas podem estar
relacionadas a outras questões mais generalizadas, como a falta de vagas no mercado de trabalho.
O professor é em todo caso um profissional completo, pois atende chamados além de suas
obrigações, busca atualizações na medida que seu público e contextos mudam e ainda se
caracterizam pelo dom, vocação, vontade, prazer, necessidade de estar lecionando. Tanto é verdade,
que mesmo com as críticas sobre o professor e a educação, estes permanecem em seus postos como
um farol que guia o capitão em mares perigosos.
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ANEXO I
Questionário
Representação De Escola E Precarização Do Trabalho Docente Do Professor De Sociologia Entre
As Práticas Educacionais Em Colégios Públicos De GoiâniaGO
Idade:_______
Sexo:________
Você se considera: ( )Branco(a) ( )Pardo(a) ( )Preto(a) ( )Amarelo(a) ( )Indígena
( )Outro:_____________
Estado Civil: ( ) Solteiro(a) ( ) Casado(a) ( ) Separado(a) ( ) Divorciado(a)
( )Outro:_______
Religião:
( ) Católica
( ) Protestante
( ) Umbandista ou Candomblé ( ) Budista
( ) Hinduísta
( ) Judaica
( ) Islâmica
( ) Espírita
( ) Evangélica ( ) Sem religião
( ) Outra:______________
Professor de Sociologia em Escola:
( ) Pública
( ) Particular
( ) Conveniada
( ) Pública e Particular
( ) Particular e Conveniada
( ) Pública e Conveniada
Situação profissional na(s) Escola(s):
( ) Efetivo
( ) Contrato Temporário
( ) CLT
()Outro:_____
Renda (remuneração bruta): R$______________
Tem outra atividade remunerada, além do magistério? ( ) Não ( ) Sim Qual?___________________
Local de Trabalho com maior carga horária:
( ) Próximo da sua residência ( ) Afastado de sua residência
Meio de locomoção mais utilizado para o local de serviço?
( ) Carro ( ) Moto ( ) Táxi ( ) Transporte Público ( ) Motoboy ( ) Outro:________
Quantidade de escolas em que trabalha?
_______
Quantidade de Turmas em que leciona?
_______
Carga horária de trabalho semanal em sala de aula com Sociologia?_______h/a
Disciplinas que leciona:
( ) Sociologia ( ) História ( ) Filosofia
( ) Geografia ( ) Português ( ) Inglês
( ) Espanhol
( ) Artes
( ) Ensino Religioso
( ) Outra:______________________
Formação Bacharel:
( ) Não ( ) Sim. Qual?______________________________________
Formação Licenciatura: ( ) Não ( ) Sim. Qual?_____________________________________
A maior Pós-graduação que possui: ( ) Não ( ) Sim. Qual?____________________________
A formação recebida durante o curso de Licenciatura foi suficiente para o exercício da docência?
( ) Não ( ) Sim
Qual a maior contribuição da Licenciatura para sua prática docente?
_____________________________________________________________________________________
Qual a maior falha da Licenciatura para preparálo à prática docente?
_____________________________________________________________________________________
De que forma a formação recebida durante sua pós-graduação contribuiu para prática docente?
_____________________________________________________________________________________
Quais as estratégias entre as práticas educacionais diversificadas são utilizadas na disciplina de Sociologia?
( ) Textos acadêmicos
( ) Livro Didático
( ) Quadro Negro
( ) Artigos jornalísticos
( ) Laboratório de Informática
( ) Feiras
( ) Seminários
( ) Aula campo
( ) Pesquisas
( ) Exposições
( ) Apresentações de trabalhos
( ) Filmes e vídeos
( ) Júri simulado
( ) Portfólio
( ) Painel / banner
( ) Fórum
( ) Apresentações Culturais – teatro / dança / música
( ) Estudos dirigidos
( ) Outra(s) estratégias de ensino: ______________________________
Quais eventos contribuem para o seu trabalho?
( ) Palestras sobre _____________________________
( ) Oficinas sobre _____________________________
( ) Trocar experiências de projetos realizado com alunos
( ) Workshop/Oficinas com uso de novas metodologias edição de som, imagens e vídeos
( ) Outra:_____________________________________________________________
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A interdisciplinaridade é praticada na sua escola:
( ) Sim ( ) Não ( ) Às vezes
A interdisciplinaridade é praticada nas suas aulas: ( ) Sim ( ) Não ( ) Às vezes
Qual o maior obstáculo para seu planejamento pedagógico na disciplina de Sociologia:
( ) Falta de Material
( ) Tempo escasso
( ) Referencial teórico
( ) Estrutura física
( ) Outra:_______________
O que facilita ou contribuiria para seu planejamento pedagógico na disciplina de Sociologia?
_____________________________________________________________________________________
Qual é sua motivação em sua regência na sala de aula? Por quê?
_____________________________________________________________________________________
Qual foi seu maior sucesso dentre as estratégias, práticas e metodologias utilizadas em sala de aula na disciplina de
Sociologia?
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Na disciplina de Sociologia no Ensino Médio qual é a maior dificuldade na exceção do seu trabalho:
_____________________________________________________________________________________
Sobre o trabalho docente, o que caracterizaria as situações de precariedade na execução de suas atividades?
_____________________________________________________________________________________
Nas relações sociais entre professores e estudantes que situação cria atritos com maior frequência? Justifique.
_____________________________________________________________________________________
Nas relações sociais entre professores e grupo gestor da unidade educacional que situação cria atritos com maior
frequência? Justifique.
_____________________________________________________________________________________
Nas relações sociais entre professores e administração central (SRE/SEDUC) que situação cria atritos com maior
frequência? Justifique.
_____________________________________________________________________________________
O que é a Escola para o docente da disciplina de Sociologia?
_____________________________________________________________________________________
O que falta e o que existe na Escola para o trabalho docente na disciplina de Sociologia?
_____________________________________________________________________________________
OBSERVAÇÕES:
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ANEXO II
Roteiro de Entrevista
Em qual área(s) você leciona?
Qual o tempo de trabalho como professor na Educação e na(s) Escola(s)
Você tem ou teve alguma relação conflituosa com aluno; família do aluno; administração (Secretaria
da Educação e Escola)
Como é a sua relação com o(s) aluno(s) e a família dele(s); administração (Secretaria da Educação e
Escola)?
Você considera suas práticas pedagógicas como exitosas?
Você pode comentar sobre alguma prática pedagógica?
Qual a sua visão sobre sua profissão e seu trabalho na Escola?
O que é a Escola para você?

