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RESUMO 

O professor é um trabalhador? O seu trabalho acontece de forma alienada? A 

pesquisa busca responder a estas duas questões fundamentais para o discernimento 

dos desafios e contradições da docência. A análise parte da definição de Estado 

Moderno de Bobbio (1998), no bojo do papel da educação, dentro do modelo 

organizativo estatal, como parte importante para a consolidação das relações 

capitalistas. Procura-se no conceito de democracia pendular de Avritzer (2018), 

pensar sobre os mecanismos da política brasileira, em especial, a partir da década de 

1930, uma vez que neste período a educação passou a despertar grande interesse 

nos atores políticos. Trata-se de uma investigação de cunho qualitativo, em que as 

bases epistemológicas fundamentam-se nas categorias trabalho, trabalho docente e 

alienação, pensados a partir de Marx (2010, 2014), e autocontrole, por meio das 

contribuições de Mészáros (2007, 2008, 2015) e de Freitas (2014), entre outras 

referências, que permitem estabelecer uma contextualização da educação brasileira 

e suas relações com as disputas no campo das políticas públicas sob a influência dos 

reformadores empresariais na área educativa. Os procedimentos para a apreensão 

dos sentidos construídos pelos participantes da pesquisa incluem as entrevistas com 

dez professores de escolas privadas das cidades de Santos e São Vicente (Estado de 

São Paulo), no movimento de desvelar as percepções sobre o trabalho docente, 

buscando identificar nos relatos os indícios de formas alienadas e as possibilidades 

concretas de experiências práticas que indiquem o autocontrole, ainda que com 

restrições. As conclusões apontam para a necessidade vital de criação de uma ordem 

social alternativa, em que os professores tenham controle do próprio tempo de suas 

vidas, superando a organização societária atual, degradante aos seres humanos, visto 

que lhes nega o poder de autodeterminação, como sujeitos reais.  

 

 
 
 
Palavras-chave: trabalho docente; alienação; autocontrole; sociometabolismo do 
capital. 
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ABSTRACT 

Is the teacher a worker? Does your work happen in an alienated way? The research 

seeks to answer these two fundamental questions for the discernment of the 

challenges and contradictions of teaching. The analysis starts from Bobbio's (1998) 

definition of the Modern State, in the context of the role of education, within the state 

organizational model, as an important part for the consolidation of capitalist relations. 

In Avritzer's (2018) concept of pendular democracy, we seek to think about the 

mechanisms of Brazilian politics, especially from the 1930s onwards, since in this 

period education began to arouse great interest in political actors. This is a qualitative 

investigation, in which the epistemological bases are based on the categories work, 

teaching work and alienation, thought from Marx (2010, 2014), and self-control, 

through the contributions of Mészáros (2007, 2008, 2015) and Freitas (2014), among 

other references, that allow establishing a contextualization of Brazilian education and 

its relations with disputes in the field of public policies under the influence of business 

reformers in the educational area. The procedures for the apprehension of the 

meanings constructed by the research participants include interviews with ten teachers 

from private schools in the cities of Santos and São Vicente (State of Sao Paulo), in 

the movement of unveiling the perceptions about the teaching work, seeking to identify 

in the reports the evidence of alienated and the concrete possibilities of practical 

experiences that indicate self-control, albeit with restrictions. The conclusions point to 

the vital need to create an alternative social order, in which teachers have control of 

their own time of their lives, overcoming the current societal organization, degrading to 

human beings, since it denies them the power of self-determination, as subjects real. 

KEYWORDS: teaching work; alienation; self-control; sociometabolism of capital 
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APRESENTAÇÃO 

 

Posso afirmar com toda a franqueza que sou uma pessoa contestadora desde 

a minha tenra infância. Lembro de com 9 anos de idade me ver debatendo política 

com adultos em 1989. A veia de esquerda sempre pulsou em mim. Aos 12 anos, fui 

apresentado ao movimento negro pelo meu pai, que iniciava sua linda trajetória de 

luta. Um orgulho e um exemplo. Com 16 anos conheci a Pastoral da Juventude, 

experiência que mudou a minha vida e minha relação com o mundo. A vivência 

pastoral, o conhecimento da Teologia da Libertação e a opção preferencial pelos 

pobres e jovens que a Igreja da América Latina fez nas Conferências de Medellín 

(1968) e Puebla (1979) respectivamente, se tornaram o combustível para uma 

mudança radical na maneira de ver, julgar, agir e celebrar a vida e, principalmente, 

fizeram arder em mim a chama para lutar e denunciar as injustiças que as criaturas 

de Deus sofrem ainda hoje. 

Mas, a vida adulta chegou e assim como fazem com quase todos, exceto os 

detentores dos meios de produção, fui impulsionado compulsoriamente a adentrar no 

mundo do trabalho. Realizando algo que seja prazeroso ou enfadonho, todos aqueles 

que nasceram desprovidos de riquezas materiais estarão inseridos nesta lógica. 

Realidade que não foi diferente comigo. Oriundo de uma família pobre, fui em busca 

de trabalho para tentar uma vida melhor. Vida melhor? Conserto a expressão! 

Estimulado pela sociedade de consumo, fui trabalhar para ter acesso a mais objetos 

que outrora não pude possuir e que me deram, por pouco tempo, uma sensação de 

completude que nunca era saciada. 

Depois de um tempo, consegui a oportunidade de ingressar no ensino superior. 

Nesta ocasião pensei: chegou a hora de escolher uma profissão que me propicie a 

prática do que aprendi e vivenciei nos tempos pastorais, ou seja, era preciso buscar 

uma formação acadêmica que me possibilitasse ser uma voz em favor dos 

desfavorecidos, algo totalmente ligado à minha própria história de vida fortalecida no 

período em que coordenei a Pastoral da Juventude de Santos. Esse período de 

conexão com movimentos sociais, tais como: Comunidades Eclesiais de Base 

(CEB’s), Movimento Negro (Conselho da Comunidade Negra de Santos, Educafro e 

Afrosan), Grito dos Excluídos, Sindicatos e partidos progressistas, permitiu que o 

diálogo com outras pessoas que, assim como eu, comungavam do anseio por um 
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mundo mais justo e fraterno. E assim, entendi que a docência me traria a possibilidade 

de convívio com os jovens. Na época, eu entendia ser um caminho para o 

estabelecimento de diálogo sobre temas relacionados à vida e à promoção da 

igualdade, da equidade e da fraternidade. 

Logo, ser professor transformou-se em uma atividade quase que natural. A 

Faculdade de Filosofia representou a porta de entrada para a carreira docente. 

Passados os 4 anos da graduação (bacharelado e licenciatura), ingressei em uma 

escola. Era chegada a hora de colocar em prática os conhecimentos aprendidos e, o 

mais significativo de poder compartilhar com os jovens, apesar de minha pouca idade. 

Iniciei minha carreira de professor aos 26 anos de idade, cheio de idealismo e 

esperançoso com os rumos que o Brasil tomou em 2002. Hoje, vejo que, apesar de 

algum sucesso, vivenciamos um período de acomodação nas lutas. Avalio que esta 

experiência tenha me feito chegar aonde estamos, neste triste panorama de 

intolerância, de esmagamento das políticas sociais e dos mais empobrecidos. 

A motivação para a realização da presente pesquisa tem relação direta com a 

minha própria história de trajetória enquanto professor, porém, o contato com o mundo 

acadêmico permitiu ampliar minha percepção quanto às dificuldades enfrentadas 

pelos professores em suas rotinas. 

Realizado esse pequeno histórico me pergunto: por que pesquisar a Educação 

e, ainda mais, o trabalho docente? Creio que a resposta não é tão difícil. Quero 

contribuir para a formação dos que vierem depois de mim, em especial, os 

companheiros de profissão. Entendo que a militância também precisa ser intelectual, 

na produção acadêmica e na visibilidade para meus irmãos pretos, que poderão ter 

uma referência em um ambiente que não nos abre as portas. Confesso que não é um 

processo fácil, ainda mais em um contexto de pandemia, com a incerteza do futuro. 

As inquietações são muitas: será que conservarei o emprego, com o mercado de 

trabalho cada dia mais feroz?  

Com um filho autista, que muitas vezes consome nossas energias, contudo, 

acredito que desistir não é uma opção e talvez essa seja a “montanha que devo 

conquistar” nesse momento. Enfim, esse breve relato de vida é a minha motivação 

para a pesquisa. Assim, como eu, há muitos professores, principalmente nas escolas 

privadas espalhadas neste país, que estão cansados, adoecidos, amedrontados e 

desesperançosos, sentindo que o seu trabalho talvez não seja suficiente. É para mim 
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e para todos eles que esse trabalho está sendo feito. Esta é minha maneira de dizer 

que não devemos soltar as nossas mãos e que estamos juntos. 

Quando iniciamos a nossa pesquisa, tínhamos muitas ideias, nenhuma certeza 

e muitos sentimentos misturados. A profissão de professor, que abracei no ano de 

2007, as conversas com os companheiros de caminhada e a vontade de aprofundar 

o entendimento sobre as categorias alienação e trabalho docente foram elementos 

fundamentais em meu ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Católica de Santos no segundo semestre do ano de 2019. E foi apenas 

no mestrado tive contato com os referenciais teóricos que fundamentaram a escolha 

pelas categorias trabalho docente, alienação desse trabalho e autocontrole.  

Entretanto, não contávamos com o cenário caótico que o ano seguinte nos 

apresentou com a pandemia do Covid-19. Em março de 2020, creches, centros 

educacionais brasileiros de pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e 

universidades suspenderam atividades presenciais. Juntamente a essa medida, 

instalações de comércio, de serviços em geral e indústrias foram parcialmente 

fechadas para dar seguimento ao estado de prolongada quarentena.  

Com a “desmaterialização” da escola e seus ambientes de socialização, alunos 

e professores passaram a conviver num novo formato de ensino. Mais do que isso, a 

pandemia evidenciou novos espaços e tempos reinventados, onde foram colocados 

em cena as hierarquias e as formas de controle, assim como o acirramento das 

desigualdades sociais. As dinâmicas do dia a dia, imprevisíveis e angustiantes, foram 

se reconfigurando, criativamente reinventadas nos limites entre a acomodação e a 

criação de novos contornos de existência, onde em meio às inquietações dos câmbios 

climáticos, da destruição da natureza e das ameaças de escassez dos bens comuns, 

como água e ar de qualidade, o coronavírus passou a ser o inimigo mais próximo.   

 Os efeitos da crise sanitária se espalharam e de forma mundializada o status 

de pandemia alterou os cenários políticos, sociais, geográficos, médicos, enfim, a 

nossa vida. O trabalho docente, grande tema de debate para nós, também foi afetado 

radicalmente e, como sempre acontece, os mais pobres, os desprovidos de recursos, 

os marginalizados e habitantes das periferias das cidades são os que mais sofrem 

com tudo o que estamos vivendo.  

 Isto posto, decidimos dedicar uma parte da pesquisa para adentrar nos 

meandros do trabalho docente em meio à pandemia e constatar como os professores 
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e o próprio trabalho estão sendo colocados de maneira descartável na sociedade 

capitalista. 

Cabe salientar que este estudo é assinalado por uma procura e por uma 

esperança em identificar não apenas os elementos de transformação no que tange ao 

mundo do trabalho docente e aos mecanismos pelos quais ele foi precarizado com 

novas configurações, mas também aos novos fatores de resistência. Outro ponto 

importante, que precisa ser destacado, é que decidimos, não isoladamente, que o 

trabalho de pesquisa, oriundo de nossas demandas pessoais, seja destinado a 

amplificar as vozes dos companheiros professores que atuam em escolas privadas 

nas cidades de Santos e São Vicente. 
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INTRODUÇÃO 

 

O início da elaboração crítica é a consciência daquilo que somos 

realmente, isto é, um “conhece-te a ti mesmo” como produto histórico 

até hoje desenvolvido, que deixou em ti uma infinidade de traços 

recebidos sem benefício no inventário. Deve-se fazer, inicialmente, 

este inventário (GRAMSCI, 1984, p.12). 

 

 

O cenário da pesquisa e objetivos 

 

A pesquisa buscou trazer à docência como trabalho e o professor não como 

um abnegado por vocação, ou mesmo como um sacerdote, como somos vistos por 

pessoas pouco familiarizadas com as questões educacionais. Se acreditamos que o 

professor necessita de força de vontade e capacidade de enfrentar situações 

complexas para atuar, na hipótese inicial deste estudo a alienação do trabalho 

provavelmente dificulta tal realização. Por conseguinte, a categoria alienação 

apresentou-se como um interrogante essencial e objeto de problematização do tema 

de pesquisa, que procurou aprofundar as relações de dominação, que envolvem a 

atividade docente e controle do produto deste trabalho. Em um contexto de 

sociometabolismo do capital, Mészáros (2011, p. 96) afirma:  

Não se pode imaginar um sistema de controle mais inexoravelmente 
absorvente – e, neste importante sentido, “totalitário” – do que o 
sistema do capital globalmente dominante, que sujeita cegamente aos 
mesmos imperativos a questão da saúde e a do comércio, a educação 
e a agricultura, a arte e a indústria manufatureira, que 
implacavelmente sobrepõe a tudo seus próprios critérios de 
viabilidade, desde as menores unidades de seu “microcosmo” até as 
mais gigantescas empresas transnacionais, desde as mais íntimas 
relações pessoais aos mais complexos processos de tomada de 
decisão dos vastos monopólios industriais, sempre a favor dos fortes 
e contra os fracos. 

 

Devido a abrangência de controle irrestrito empregado pelo capital, a educação 

deve representar uma "transcendência positiva da autoalienação do trabalho" 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 59) em conjunto com outras atividades humanas, que podem 

propor um novo modelo social. Por isso, discutimos o trabalho docente na escola 

privada, dialogando com quem atua. A intenção foi captar suas percepções acerca do 

trabalho docente realizado. 
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Entendemos que com o ingresso no universo de pesquisa, o estudo buscou o 

diálogo com professores de escolas privadas das cidades de Santos e São Vicente 

sobre a profissão docente e seus contextos de trabalho, visando identificar as 

condições em que eles têm atuado nas escolas onde lecionam.  

Por que foi limitado o nosso objeto aos professores de escolas privadas? E por 

que escolhemos escolas privadas dessas duas cidades específicas? 

 Ambas as questões dialogam com a nossa trajetória docente, de uma contínua 

jornada de 15 anos, dentro de salas de aula e, desde então, mesmo tendo atuado em 

escolas públicas, o nosso lócus de trabalho em todos esses anos foi majoritariamente 

em escolas privadas. Outro aspecto que nos chamou atenção foi o número 

relativamente pequeno de dissertações e teses que tinham na escola privada seu 

objeto de pesquisa. Além disso, neste período moramos nas duas cidades e, sempre 

estivemos exercendo a docência em uma ou nas duas cidades ao mesmo tempo.  

Segundo o IBGE (2021), a região metropolitana da Baixada Santista é 

composta por nove municípios (Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, 

Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe) que juntos somam um número superior a dois 

milhões de habitantes. Escolhemos os dois municípios de Santos e São Vicente por 

serem os locais onde atuamos como docente desde o ano de 2007, além do fato de 

termos vivido nas duas, nesse período. Por isso, partindo da nossa vivência e, 

principalmente, pelo fato de termos convivido com um grande número de professores 

e dialogado sobre o trabalho docente em todos esses anos, decidimos utilizar esse 

conhecimento para estabelecer os contatos necessários para trazer à pesquisa 

entrevistas com os docentes das escolas privadas dos dois municípios. Também 

precisamos destacar que todas as inquietações, acerca da alienação do trabalho, do 

cotidiano, do aumento das demandas e das contradições presentes no trabalho 

docente são temas recorrentes neste caminho. 

Na perspectiva deste estudo, a alienação é vista como uma mediação do 

sistema do capital, como aponta Mészáros em sua obra Para além do capital (2011). 

Tal mediação é, segundo o autor, condicionante da vida, que visa alijar o sujeito em 

suas práticas conscientes. Frente a esse cenário emergiu a questão: seria possível 

ao professor da escola privada estabelecer práticas de autocontrole na realização da 

docência ou estaria realizando um trabalho alienado? 
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Buscamos neste trabalho algo que não fosse uma reprodução teórica, mas uma 

obra fundada em conceitos e práticas, fato que implica em determinada complexidade 

e riscos, sendo possível haver algumas lacunas na tentativa para dar a conhecer os 

objetos de nosso estudo. 

Em suma, o objetivo geral da pesquisa é analisar as condições de realização 

do trabalho docente em escolas privadas de educação básica, nos municípios de 

Santos e São Vicente. 

Para os objetivos específicos da presente investigação buscamos identificar os 

processos concretos nas formas alienadas em que o trabalho dos professores 

acontece. Também buscamos identificar a relação entre alienação e tempo utilizado 

para a realização do trabalho docente. 

Como está descrito no capítulo 1, para alcançar esses objetivos, dialogando 

com professores de escolas privadas situadas em Santos e São Vicente, optamos 

metodologicamente pela pesquisa qualitativa, uma vez que ela “se baseia 

principalmente na percepção e na compreensão humana” (STAKE, 2011, p. 21), algo 

fundamental quando se busca extrair informações da vida cotidiana e de como 

trabalhadores sentem e vivenciam as suas atividades. 

 

Dos capítulos 

Para a realização da pesquisa, o presente trabalho está estruturado em quatro 

capítulos principais. Além da apresentação e da parte introdutória, no primeiro capítulo 

discorremos sobre os movimentos metodológicos utilizados. Para isso, o capítulo 

inicia-se com um levantamento de teses e dissertações do banco da CAPES, todas 

elas referentes ao nosso objeto de estudo. A seguir, é realizado o delineamento da 

pesquisa qualitativa e o motivo de sua escolha, onde utilizamos como referencial 

teórico o Manual de pesquisa qualitativa, de Cardano (2017). A seguir são 

apresentadas, de forma amalgamada, um panorama geral das categorias de análise.  

Em consonância com o plano geral da pesquisa, no segundo capítulo 

discutimos a definição de Estado Moderno, partindo do conceito elaborado por 

Norberto Bobbio, para depois adentrarmos na educação escolar brasileira, traçando 

um breve panorama das disputas no campo das políticas educacionais e, em seguida, 

na interferência dos reformadores empresariais da educação, com a contribuição do 

texto de Luiz Carlos de Freitas. Tratamos também sobre o tema da democracia 
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brasileira de suas características pendulares e como estas impactam a educação. 

Para isso nos valemos da definição de democracia pendular de Leonardo Avritzer. 

Fechamos o capítulo tratando do problema do trabalho docente e da ideia de “vestir a 

camisa”, que é colocada muitas vezes em escolas privadas, trazendo, para isso, 

trouxemos o conceito de “homem-empresa” de Dardot e Laval. 

 No terceiro capítulo foram aprofundadas as categorias trabalho docente, 

alienação e autocontrole, iniciando com a conceituação do trabalho, de sua 

apropriação e da vida alienada no sociometabolismo do capital. As categorias aqui 

abordadas são trazidas pela perspectiva de Karl Marx e de István Mészáros. Na 

sequência, entramos no trabalho docente e na alienação no contexto do capital, 

dedicando também um espaço para a abordagem do trabalho docente no contexto da 

pandemia. Por fim, tratamos da categoria do autocontrole, como proposta de um 

caminho viável para a realização do trabalho docente, também alicerçados nos textos 

de Mészáros. 

  O quarto e último capítulo traz informações da pesquisa: a caracterização dos 

professores entrevistados, as categorias de análise das entrevistas e as 

considerações finais do autor da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1  

CATEGORIAS PRINCIPAIS E CAMINHOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO 

 

O movimento é o modo de existência da matéria.  
(ENGELS, 1990, p. 51) 

 

 

     As categorias de análise que serão abordadas neste trabalho são 

resultado de um levantamento de literatura que nos permitiu chegar às duas 

principais: trabalho docente e alienação. Para mostrar tal contribuição foi 

organizado de forma concisa em um quadro síntese, no qual informamos as 

características básicas dos estudos mais destacados por sua coerência de 

trabalho científico significativo à construção desta dissertação de mestrado. 

Ainda neste primeiro capítulo, há um esforço para aclarar os pressupostos 

epistemológicos que aproximam este estudo à pesquisa qualitativa, no sentido 

de apreensão da essência do objeto. A seguir, como parte desta tessitura, são 

apresentados alguns conceitos que contribuíram à articulação das categorias, 

em resposta ao desafio de compreensão do trabalho docente em um contexto 

de sociometabolismo do capital. 

 

 

1. 1 O levantamento exploratório de teses e dissertações 

 

Com o propósito de explorar o campo e realizar um percurso crítico voltado 

às inquietações que esta pesquisa se propôs a enfrentar, foram identificadas algumas 

teses e dissertações que pudessem contribuir com elas.  

Buscamos construir um panorama teórico-conceitual que demonstre as 

diversas maneiras de perceber e expressar a alienação que atinge os docentes, 

procurando avançar no sentido de situar o trabalho docente. O levantamento das 

principais pesquisas, buscaram avaliar o estado da discussão, os temas mais 

abordados e as metodologias empregadas. A busca junto ao Catálogo de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior1 

(CAPES), pautou-se nos seguintes descritores de assunto: professor; 

 
1 https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/index.html#!/ 

 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/index.html#!/
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trabalho/docente; alienação e autocontrole. Após a leitura do título e resumo foi feita 

uma primeira seleção e escolhido os trabalhos que apresentaram maior consonância 

com o nosso objeto de pesquisa, o trabalho docente na vivência da escola privada. 

O objetivo desse percurso não foi o de organizar uma análise detalhada de 

trabalhos concluídos, mas conhecer as pesquisas realizadas na delimitação temporal 

entre os anos de 2015 e 2019, pelo fato de que o primeiro levantamento geral no 

banco de teses e dissertações, ter trazido uma quantidade de resultados, impossível 

de ser selecionada no tempo de um mestrado e sem o apoio de tecnologia, como 

veremos no próximo item. Os descritores estiveram sempre amalgamados nas 

diversas etapas do levantamento, desde a leitura dos títulos, palavras-chave e 

resumos, até as referências indicadas, na busca por novos elementos de pesquisa.  

A seguir, trazemos os achados da pesquisa em que foram escolhidas as 

dissertações que apresentaram relevância em nossos estudos. É importante destacar 

que não foi levantada, a priori, uma hierarquia de produções úteis e importantes. Os 

trabalhos foram destacados por contribuírem para a presente investigação, no que diz 

respeito às categorias de análise e às indicações de referencial teórico. 
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1.1.1- Dos achados da pesquisa no banco de teses e dissertações da 

CAPES 

 

A pesquisa sobre o trabalho docente e sua alienação não são novidades nos 

meios acadêmicos. Daí a importância de ter empreendido uma pesquisa aprofundada 

no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – CAPES, órgão vinculado ao Ministério da Educação, MEC. 

Entendemos a necessidade desse levantamento para que o nosso trabalho fosse 

realizado com uma maior abrangência e estabelecendo diálogo com outras produções 

acadêmicas.  

Dessa forma, na sequência, apresentamos a revisão bibliográfica, 

contemplando as duas categorias principais de análise de nossa pesquisa: trabalho 

docente e alienação do trabalho docente. Vale ressaltar que nossa pesquisa utilizou 

as duas categorias como palavras-chave. Para as duas pesquisas utilizamos os 

mesmos filtros, que por efeito de priorização escolhemos apenas dissertações 

realizadas nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Outro aspecto importante 

quanto aos filtros foi que nos valemos de trabalhos que tivessem como área de 

concentração e área de conhecimento a Educação. 

Uma característica importante na pesquisa é a de que muitos trabalhos 

apareceram nas três buscas feitas a partir da utilização das duas palavras-chave, o 

que talvez seja um indício de que as pesquisas relacionadas com o trabalho docente 

tenham, em algum momento, flertado com a possibilidade ou a constatação de uma 

prática que tem na alienação uma realidade presente. Apontamos que a terceira busca 

acrescentamos no filtro o termo rede privada, para tentar chegar a trabalhos que 

apresentassem desde o seu título, aproximação com o tema da nossa pesquisa. 

Quando fizemos a busca usando a categoria trabalho docente foram 

encontrados 629.649 trabalhos. Após a aplicação dos filtros chegamos ao número de 

4.534 teses e dissertações. Dentro desse universo de pesquisa, optamos por escolher 

três trabalhos de mestrado que, ao nosso entender, tinham relação direta com o nosso 

objeto de pesquisa, após leitura dos títulos. 

No trabalho apresentado no quadro 1, destacamos que FARIA (2019) procura 

estabelecer os pilares históricos da sociedade brasileira, levando em conta o passado 
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escravista e o atraso do capitalismo brasileiro em relação ao praticado na Europa. 

Assim, coloca a ideia de que o preconceito ao trabalho manual pode ser pensado por 

conta da herança escravista que via essa prática como algo inferior e também pela 

herança ibérica que valorizava o ócio.  

Outra contribuição válida desta mesma dissertação é a de que o trabalho 

sempre foi um fator educativo para a história dos homens. Aponta que na concepção 

marxiana o trabalho é a essência do humano e inerente à educação. Cita o “novo 

gerencialismo” como algo prejudicial ao trabalho do professor, pois gera a 

intensificação dele, e que a profissionalização acaba carregando consigo a 

proletarização, algo que abordamos em nossas entrevistas feitas com os professores. 

No quadro 2 a pesquisa teve como foco principal a categoria identidade 

docente, algo que mesmo não sendo o tema desta pesquisa, proporcionou 

importantes contribuições. A primeira delas aparece quando COUTO (2018) coloca a 

identidade docente (social e política) como metamorfose, pois, dialoga com a ideia do 

professor como alguém que precisa estar em constante aprendizagem, algo que 

passa também pela sua relação com a escola e seus alunos, como um processo de 

aprendizado mútuo e coletivo.  

Pensar o sujeito, e no caso específico o professor como alguém que vai se 

transformando durante a sua vida profissional, sugere que esta mudança se dá na 

relação dele com o trabalho. Esta dissertação contribuiu ao permitir pensar o sujeito 

professor e o seu trabalho. Além disso, a pesquisa traz uma discussão crítica à ideia 

da docência como uma vocação ou missão. Essa crítica é importante e foi algo que 

procurei trazer para a minha dissertação.  

COUTO (2018) aponta que no Brasil temos uma dificuldade em entender a 

classe dos professores como uma classe trabalhadora, segundo ela, por conta da 

ideia de docência como “vocação”, o que agregou a ideia de “doação de si” para o 

trabalho docente. 

No trabalho mostrado no quadro 3, SILVA (2019) faz uma análise do que é a 

escola privada, trazendo dados do crescimento delas no Brasil nos últimos 18 anos, 

bem como apontando a maior flexibilização das exigências da mesma quanto a 

infraestrutura, currículo e recursos humanos, uma vez que são empresas 
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independentes. Também procurou quebrar o “estereótipo” de que os professores das 

escolas privadas são privilegiados, quando comparados aos companheiros que atuam 

na rede pública de ensino. 

A dissertação mostra que apenas no Ensino Médio os professores das escolas 

privadas têm, em média, maior remuneração e, que isto se deve a uma questão 

mercadológica impulsionada pela concorrência entre escolas, avaliações externas e 

pelo mercado de trabalho. Outro aspecto a ser considerado é a quase ausência de 

plano de carreira para os professores da rede privada. 

Os dois primeiros capítulos têm relação direta com a minha pesquisa, pois, 

tratam de como as transformações na economia global e a intervenção de organismos 

financeiros internacionais vem pautando as políticas educacionais, mas nesse caso, 

com o foco na escola privada. De certa maneira, o trabalho que procuramos 

desenvolver buscou fazer uma análise com algumas semelhanças, onde tentamos 

trazer como a conjuntura política é fundamental para que se entenda o que acontece 

com a educação. 

Ao inserirmos o termo de busca "alienação do trabalho docente", inicialmente 

foram indicados 1.186.044 resultados. O altíssimo número encontrado na primeira 

pesquisa evidencia o quanto este tema desperta interesse em pesquisadores. Porém, 

ao aplicarmos os filtros e delimitarmos nosso horizonte de análise, chegamos ao 

número de 8.147 teses e dissertações. Dada a grande quantidade de trabalhos 

encontrados, da mesma forma, decidimos selecionar três dissertações para análise, 

após leitura dos títulos. 

A primeira delas é apresentada no quadro 4, onde CARMO (2017) já traz em 

seu título a categoria alienação do trabalho docente, o que nos motivou a escolhê-la. 

Nela, o autor mostra o valor da história e da luta de classes, não apenas do ponto de 

vista teórico, mas como uma realização para a vida cotidiana, para uma práxis. Para 

nós, essa contribuição encontra-se com a ideia que procuramos desenvolver em 

nossa pesquisa. Além disso, a práxis para qual o autor aponta, contribuiu para as 

considerações finais apresentadas na nossa pesquisa, momento que buscamos trazer 

uma contribuição para o conceito de um professor que vislumbre uma filosofia da 

práxis docente. 
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O trabalho buscou um alinhamento com a vida cotidiana do professor que 

superasse o ambiente acadêmico, partindo das categorias trabalho e alienação 

marxistas, que, segundo o autor, são atuais dada a persistência das condições 

materiais de produção que foram abstraídas. A pesquisa foi realizada com professores 

da Rede Municipal de Goiânia, o que apresenta diferenças do trabalho realizado em 

escolas privadas, mas, assim como nós, o pesquisador tentou entender como ocorrem 

os processos de alienação do trabalho docente e, como os professores compreendem 

a alienação em sua atividade de trabalho. 

O quadro 5 da referida pesquisa contém informações de uma pesquisa que 

aborda aspectos relacionados à saúde do professor, algo que em nossas entrevistas 

foi abordado por alguns professores. Não faremos considerações sobre o tema porque 

esse não é o nosso objeto, porém, a leitura da pesquisa aponta para aspectos 

importantes da saúde dos docentes, relacionados ao seu trabalho. 

CARVALHO (2015) coloca que a carreira docente foi considerada uma 

atividade menor e na qual a remuneração não era fator importante, uma vez que era 

algo a ser realizado por mulheres, o que caracteriza o machismo enraizado na crença 

de que as carreiras exercidas por mulheres não eram dignas de remuneração como 

as ocupadas por homens, o que levou os homens a se afastarem da docência e a 

mesma ficar caracterizada como uma profissão feminina.  

CARVALHO (2015) confronta a escolha pelo tema com a sua prática docente 

e cita algumas vezes Mészáros, cujas análises fundamentam a crítica do autor ao 

conformismo que sentia imperar nos locais onde trabalhou e essa motivação também 

sentíamos, mas, apenas em contato com os referenciais teóricos conseguimos 

delimitar o nosso objeto de pesquisa.  

No quadro 6, a principal contribuição foi apresentada quando JÚLIO (2018) 

coloca que a educação é uma práxis fundada no trabalho e a educação um processo 

de construção do sentimento de humanidade. 

Por fim, ao inserirmos na busca a palavra-chave alienação trabalho docente 

ensino privado, obtivemos o impressionante número de 1.213.947 dissertações. 

Seguindo o mesmo critério das buscas anteriores quanto a aplicação dos filtros 

chegamos ao número de 6.598 dissertações. Vale ressaltar que mesmo com um 
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número elevado de trabalhos encontrados com o termo ensino privado na busca, 

encontramos um número menor de textos que abordavam o trabalho do professor de 

escolas privadas em todo o território nacional, algo que nos mostra a importância do 

objeto que escolhemos pesquisar. 

Outro ponto importante notado foi que o trabalho docente em uma boa parte 

dos textos retratava experiências muito específicas de rotinas de trabalho em uma 

determinada unidade escolar, ou então, sobre problemas encontrados por 

profissionais ao tratar temas como gênero, raça, inclusão entre outros. Sendo assim, 

optamos por duas pesquisas. 

A primeira, no quadro 7, BOHN (2015) aponta para o fato de que não existe 

neutralidade na pesquisa e por fazer parte do processo, as suas inquietações surgem 

pelo fato de vivenciar a realidade de precarização que docentes do ensino superior 

privado vem sofrendo em Rondônia. 

A preocupação dos professores em participar de pesquisas sobre seu trabalho 

em instituições privadas de ensino, talvez por medo de consequências penosas para 

eles, foi algo mencionado pelo pesquisador e que nos colocou em alerta para a 

realização das nossas entrevistas. Tal preocupação também é ressaltada pela 

pesquisa do quadro 8, onde PEDROSO (2015) resolveu o problema optando por 

realizar as entrevistas fora do ambiente escolar, algo que também escolhemos fazer. 

Vale ressaltar que as entrevistas por nós realizadas aconteceram em formato virtual, 

pois, as realizamos no mês de julho de 2021, quando ainda vivíamos restrições mais 

severas quanto ao contato social. 

 A busca por trabalhos em banco de teses e dissertações foi de extrema valia 

para a construção de nossa pesquisa. Ao mergulharmos na busca por trabalhos, 

tivemos muitas ideias que serviram para que essa pesquisa tomasse os rumos que 

acabou tomando, mas, para nós foi perceptível a pouca oferta de textos sobre o 

trabalho docente na rede privada. Por isso, salientamos a relevância daquilo que 

buscamos fazer e a importância de ouvir e amplificar as vozes dos professores que 

hoje atuam na rede privada. Na sequência, apresentaremos os quadros com as 

informações pertinentes de cada achado da pesquisa. 
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QUADRO 1 
Título TRABALHO DOCENTE, INTENSIFICAÇÃO PROLETARIZAÇÃO/PROFISSIONALIZAÇÃO 

Autor Ícaro Capanema de Faria 

Ano de defesa 2019 

Nível (doutorado ou mestrado) Mestrado 

Local (universidade) Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

Resumo O trabalho docente, principalmente, quando inserido na lógica do capital, se destaca por 
especificidades que o tornam distinto do trabalho dito “comum”. Nessa perspectiva, ou seja, em 
uma visão ontológica marxista do trabalho, é necessário compreender o trabalho docente em toda 
sua complexidade, levando-se em consideração a presença de uma dupla face, ora inserida no 
âmbito do capitalismo, na qual lhe é negado e alienado o resultado final da sua produção, ora 
inserido na dimensão histórica e na interação humana entre sujeito e objeto. Assim sendo, tendo 
em vista o avanço cada vez maior dos setores societário e produtivo, sob a égide do capitalismo, 
o trabalho docente vem se tornando mais complexo, desenvolvendo processos de intensificação 
e proletarização, em detrimento da sua profissionalização, além da ocorrência da evasão e/ou 
resistência, devido aos obstáculos enfrentados pelos profissionais da educação. Os dados 
qualitativos da pesquisa realizada, consubstanciados em entrevistas com professores do CEFET-
MG, evidenciam, em primeiro lugar, as relações de trabalho na instituição, em segundo lugar, as 
suas condições laborais e salariais, e por último, o processo de profissionalização e/ou 
proletarização docente, no âmbito da instituição pesquisada. Dessa forma, buscou-se realizar uma 
análise do trabalho docente e, especificamente, dos processos de intensificação, proletarização 
e/ou profissionalização de professores, vinculados à instituição, objetivando identificar se as 
referidas condições vêm impactando o trabalho docente. 

Objetivos Buscar entender a complexidade do trabalho docente inserido no modo de produção capitalista, 
permeado na atualidade pelas várias utilizações da tecnologia, além da cultura individualista, que 
colocam o trabalhador como único responsável pelo êxito ou fracasso de seu trabalho. 
 

Referencial Teórico Para a análise da categoria trabalho, ponto central da dissertação, o autor referendou-se com a 
teoria de Marx e de autores como Saviani, Codo, Löwi, Marshal e Peters, Kuenzer, Harvey entre 
outros. 

Metodologia O autor utilizou-se de pesquisa bibliográfica e documental, além de entrevistas semiestruturadas, 
que acabaram por constituir-se em um Estudo de Caso. Para a Análise de Conteúdo foi utilizada 
a perspectiva de Bardin. 

Conclusões A pesquisa mostrou que as condições salariais dos professores do CEFET-MG são superiores em 
relação aos professores das redes municipal e estadual do Estado de Minas gerais. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

QUADRO 2 

Título “SERÁ QUE EU QUERO MESMO SER PROFESSORA?”: 
SIGNIFICAÇÕES SOBRE A PRÁTICA DOCENTE E SUA RELAÇÃO COM A CONSTITUIÇÃO DA 
IDENTIDADE DO PROFESSOR 

Autor Luana Lima Fonseca Couto 

Ano de defesa 2018 

Nível (doutorado ou mestrado) Mestrado 

Local (universidade) Universidade Federal do Piauí 
Resumo A constituição da identidade tem origem nas múltiplas relações que cada indivíduo 

estabelece com a sua realidade, sobretudo, consigo e com as pessoas que compõem os 
grupos sociais dos quais participa, assemelhando-se, diferenciando-se e desenvolvendo 
sua individualidade e a consciência de si mesmo. Partindo dessa concepção, a pesquisa 
realizou-se com o objetivo geral de compreender as significações produzidas por uma 
professora da educação básica sobre a prática docente e suas relações com a 
constituição de sua identidade. Para seu desenvolvimento, foram estabelecidos os 
seguintes objetivos específicos: analisar as significações, que articulam os significados 
e sentidos produzidos por uma professora da educação básica, sobre a prática docente; 
conhecer os principais processos que têm constituído a identidade docente; entender 
como os elementos da relação pedagógica medeiam a constituição da identidade 
docente. O referencial teórico-metodológico está assentando nos fundamentos do 
Materialismo Histórico Dialético e na Psicologia Sócio Histórica, precisamente nas obras 
de Marx (1983), Engels (1979), Vygotsky e Luria (1996), Vygotsky (2007; 2009), Leontiev 
(1978) e, na concepção de identidade como metamorfose, proposta por Ciampa (1985; 
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2005). A investigação de natureza qualitativa conta com a participação de uma 
professora, que atua na educação básica, em escola 
da rede estadual de educação, localizada na cidade de Teresina, no estado do Piauí. A 
produção dos dados foi realizada através de entrevista narrativa, para a qual buscamos 
suporte em Bruner (1991) e em Bauer e Jovchelovich (2010). A análise e a interpretação 
dos dados foram desenvolvidas a partir dos Núcleos de Significação, procedimento 
metodológico proposto por Aguiar e Ozella (2006; 2013; 2015). Os resultados alcançados 
evidenciam que a identidade docente se constitui a partir de determinantes que se 
desenvolvem no decorrer da vida do professor, não somente no período de exercício 
profissional. Dentre os determinantes histórico-sociais da profissão, destacamos como 
constituintes da identidade docente, as contradições que se revelaram no processo de 
escolha profissional; no processo de formação inicial; no exercício inicial da profissão e, 
ainda, nos processos de desvalorização do professor e na sobrecarga de novas 
responsabilidades relacionadas a valores básicos essenciais ao processo formativo dos 
seres humanos. 

Objetivos A autora procurou estabelecer uma relação entre a sua trajetória de vida, escolha 
profissional e a vida difícil do professor, visando assim pesquisar o processo de 
construção de identidade do professor, entendendo que o seu processo pessoal tem 
semelhanças com o de outros professores. 

Referencial Teórico A principal categoria que o texto trabalha é a de identidade docente tendo como 
referencial teórico a Psicologia Sócio Histórica de Vigotsky e Luria, e Leontiev como 
sendo as principais referências nessa área e no Materialismo Histórico Dialético de Marx 
e Engels, que contribuiu com a fundamentação sobre a ideia de movimento de 
constituição dos seres humanos. 

Metodologia Análise à luz do Materialismo Histórico Dialético de Marx e Engels, Vigotsky, Leontiev 
entre outros. 
A autora escolheu a pesquisa qualitativa, pois entendeu que era a que tinha maior 
relação com o fenômeno social investigado e que essa escolha favoreceria resultados 
para além das aparências, valendo-se de Vigotsky e Richardson. 
No desenvolvimento da pesquisa, para se chegar aos dados objetivados, a autora partiu 
das significações de uma professora de educação básica sobre a sua prática docente, 
que dão indícios da constituição de sua identidade. Para essa etapa, o referencial 
escolhido para a análise de dados foi Bruner (1991) que preconiza o estudo pelo 
movimento da vida diária, a partir de narrativas. Também foi utilizado no processo de 
produção de dados Bauer e Jovchelovich (2010, p. 110) que colocam que  “as narrativas 
estão sempre inseridas no contexto sócio-histórico. Uma voz específica em 
uma narrativa somente pode ser compreendida em relação a um contexto mais amplo: 
nenhuma 
narrativa pode ser formulada sem tal sistema de referentes”. 

Conclusões A autora conseguiu na entrevista mostrar as relações históricas e sociais como 
constitutivas da identidade da professora entrevistada. Desde sua escolha pela 
profissão, que não aconteceu por vontade própria, até a relação com fatores externos à 
sala de aula (relação com as famílias dos alunos, com a desvalorização social, salarial e 
profissional da profissão) ficou claramente situada a relevância dos referenciais teóricos 
utilizados e, como estes conseguiram identificar os elementos que constituem o “ser” 
professora da entrevistada. 
As contradições apontadas pelos teóricos puderam ser percebidas na trajetória pessoal 
e profissional da professora. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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QUADRO 3 

Título As condições de trabalho docente na rede privada de Ribeirão Preto - SP 

Autor Gabriela Diamanti da Silva 

Ano de defesa 2019 

Nível (doutorado ou mestrado) Mestrado 

Local (universidade) Universidade de São Paulo 
FFCLRP – Departamento de Educação, Informação e Comunicação 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

Resumo Todos conhecem a importância do professor na garantia da qualidade de ensino. 
Contudo, para que haja bons professores é fundamental que lhes sejam asseguradas 
condições de trabalho adequadas. Já existe, no Brasil, um número significativo de 
pesquisas sobre os professores da rede pública, mas o mesmo não se pode dizer sobre 
aqueles que atuam na rede privada de ensino. Nesse contexto, esta pesquisa visou a 
analisar as condições de trabalho docente na rede privada de Ribeirão Preto – SP, não 
apenas no que diz respeito à remuneração, mas também pelos principais problemas 
enfrentados pelos docentes em suas atividades, considerando as demandas trabalhistas 
que são atendidas pelo departamento jurídico do sindicato dos professores, bem como 
as respostas dadas a um questionário por um grupo de professores. O estudo foi 
desenvolvido na perspectiva da pesquisa qualitativa, na modalidade de estudo de caso, 
sendo que os instrumentos de coleta de dados utilizados foram: análise documental dos 
dados do censo escolar disponibilizados pelo Instituto de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), da legislação relativa aos professores e, 
particularmente, da Convenção Coletiva de Trabalho dos professores da rede privada; 
um questionário online enviado aos filiados ao sindicato profissional, entrevistas 
semiestruturadas com a presidência e com o setor jurídico do sindicato local. 
Diferentemente da imagem que busca mostrar o professor da rede privada como 
apresentando uma condição de trabalho muito superior ao de seu colega da rede pública, 
na rede privada de ensino de Ribeirão Preto não foram observadas, em vários quesitos, 
condições adequadas de trabalho. Constatou-se, também, por parte das escolas o 
descumprimento de cláusulas básicas da Convenção Coletiva de Trabalho. 
Considerando a situação destacada, é importante que as informações trazidas por meio 
dos dados dessa pesquisa sejam difundidas, para que melhorias nas condições de 
trabalho na rede privada de Ribeirão Preto sejam realizadas. 

Objetivos Analisar as condições de trabalho e salariais dos docentes da rede privada de ensino de 
Ribeirão Preto, em especial dos docentes do ensino fundamental. 
Investigar junto ao sindicato da categoria se as escolas privadas estão cumprindo com 
a Convenção Coletiva de Trabalho. 

Referencial Teórico A primeira parte que busca analisar as condições de remuneração dos professores teve 
como referenciais teóricos Alves e Pinto (2011), Gatti e Barreto (2009), Lima (2005), 
Camargo (2009) entre outros. 
Na segunda parte da pesquisa, que é que mais me interessa, a autora buscou 
caracterizar o histórico do ensino privado no Brasil, tendo como referências Abreu (2008), 
Limeira e Shueler (2008), Mazzante (2005), Mészáros (2008), Moreira (1995), Romaneli 
(1997), Teixeira (1969) e Vieira (2007). 

Metodologia A pesquisa foi realizada a partir de uma abordagem qualitativa do tipo estudo de caso, 
valendo-se de análise documental, questionário junto aos professores filiados ao 
sindicato profissional e entrevistas com roteiro semiestruturado com o presidente do 
sindicato e com o advogado responsável pelo departamento jurídico. 
A análise de dados foi realizada utilizando os referenciais teóricos de Gatti (2001, 2004) 
e Severino (2002) 

Conclusões A lógica do mercado faz com que o trabalho pedagógico, nas escolas privadas, perca 
seu foco acarretando problemas para alunos e professores. 
A pesquisa conseguiu elencar, por meio das análises documental e de dados, as 
principais dificuldades encontradas pelos professores da rede, sendo estas ligadas a 
infraestrutura, remuneração, condições materiais para a realização do trabalho, excesso 
de materiais didáticos a serem cumpridos dentro do ano letivo, ausência de plano de 
carreira e os muitos casos de adoecimento por parte dos professores. Também teve êxito 
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ao analisar os direitos e deveres presentes no dissídio coletivo assinado entre a categoria 
e o sindicato patronal. 
A autora também refletiu sobre possibilidades de mudanças na carreira dos docentes, 
visando a possibilidade de uma maior valorização da carreira docente na rede privada 
de Ribeirão Preto. 
Os problemas apresentados pelos professores costumam passar despercebidos para a 
sociedade, muito pelo senso comum de que o professor da escola privada é 
privilegiado em relação ao professor da escola pública ou pelo fato de poucos 
professores da rede pública denunciam suas condições de trabalho, o que dificulta 
mudanças nas condições de trabalho. Esses fatores, para a autora, contribuem para a 
ideia comumente apoiada de que a escola privada é um local melhor para se trabalhar 
do que a escola pública. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

QUADRO 4 

Título A alienação do trabalho docente na Rede Municipal de Ensino de Goiânia 

Autor Renato Régis do Carmo 

Ano de defesa 2017 

Nível (doutorado ou mestrado) Mestrado 

Local (universidade) Universidade Federal de Goiás 

Resumo O presente trabalho é resultado de dissertação de mestrado apresentado ao Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás, onde objetivou-se 
investigar a alienação presente na atividade docente dos professores da Rede Municipal 
de Ensino de Goiânia (RME). Partiu-se das concepções de trabalho e de alienação 
formuladas por Marx e por autores marxistas para compreender como as relações sociais 
de produção capitalistas limitam as possibilidades de plena realização do ser humano. O 
avanço do capital sobre setores antes considerados improdutivos, como a escola pública, 
impõe a necessidade de organização do trabalho conforme a norma vigente, implicando 
a vinculação da atividade docente ao circuito de produção e realização da mais valia. Na 
pesquisa de campo, procurou-se delinear o modo como o processo de alienação 
acontece e a forma que os docentes o entendem. 

Objetivos Investigar a alienação presente na atividade docente na rede Municipal de Ensino de 
Goiânia. 

Referencial Teórico O autor utilizou Marx e autores marxistas como Ricardo Antunes, Louis Althusser, 
István Mészáros, George Luckács, Friedrich Engels, Antônio Gramsci entre outros 

Metodologia O campo de pesquisa foram 30 escolas da Rede Municipal de Ensino, escolhidas por 
critérios geográficos e pelo número de professores nelas locados. Foram aplicados 120 
questionários, sendo que foram respondidos 110 com professores da Rede. A escolha 
deu-se por meio de sorteio, pois, na visão do pesquisador, seria uma forma de garantir 
a diversidade dos dados coletados. 
A coleta de dados foi feita in loco e o pesquisador demorou 5 meses (abril a setembro 
de 2016) para concluir essa etapa. 
Para transcrever o resultado das pesquisas no trabalho, o autor utilizou gráficos e dados 
objetivos que foram acompanhados de uma análise das questões subjetivas, parte mais 
trabalhosa da pesquisa, segundo o autor, que se valeu das contribuições de Bardin 
(2007) sobre Análise de Conteúdo para facilitar o manuseio das informações. 

Conclusões No caso dessa pesquisa, as relações do capital com a escola se dão de forma mediada 
e, o Estado atua como tal.  
Essa mediação, na opinião da maioria dos professores acontece de forma arbitrária por 
parte da Secretaria Municipal de Educação. 
Os professores entrevistados se colocaram como sujeitos inconformados com a 
arbitrariedade e procuram, segundo seus relatos, subverter às ordens, o que em alguns 
casos gera conflitos abertos entre eles e seus gestores. 
Nas entrevistas, a maioria dos professores acredita que seu trabalho é importante para 
o desenvolvimento humano dos alunos.  
Há na relação entre professor e aluno, uma realização entre sujeitos, uma vez que o 
professor se realiza por meio de seu trabalho e o aluno é um sujeito em processo de 
construção de identidade e construção. 
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Para o autor, quando o trabalho do professor não é visto como ação promotora de 
formação, manutenção ou dissolução da sociedade, ele acontece de forma alienada, 
uma vez que a escola, nesse contexto, se coloca como unidade produtora de 
mercadorias (a força de trabalho), o que atende as demandas do mercado. 
Não é de interesse ao Estado que o aluno seja visto como um projeto em aberto, fruto 
das múltiplas relações sociais as quais está inserido, ao contrário, o Estado visa 
atender suas demandas vinculadas à lógica do capital. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

QUADRO 5 

Título O Mal-Estar na Educação a natureza do trabalho docente entre o sofrimento e o 
ressentimento 

Autor Márcio Henrique de Carvalho 

Ano de defesa 2015 

Nível (doutorado ou mestrado) Mestrado 

Local (universidade) Universidade de Brasília 

Resumo A presente dissertação consiste em um percurso descritivo-analítico que examina 
aspectos do mal-estar no trabalho a que os profissionais da rede pública de ensino do 
Distrito Federal estão submetidos. Parto da hipótese de que a falta de reconhecimento 
da profissão de professor, atrelada às condições estruturais e relacionais do trabalho, 
pode gerar sofrimento nos sujeitos e um tipo específico de ressentimento quando se 
analisa a categoria como um todo, impedindo os profissionais não apenas de cumprirem 
com seu trabalho, mas também de se reconhecerem e se realizarem nele. Busquei 
responder à questão sobre como a estrutura social e as condições relacionais do trabalho 
podem influenciar o sofrimento dos sujeitos. Para tanto, foram analisadas as 
particularidades do mal-estar da categoria, seus fatores estruturais, sociais e/ou 
psicossociais. Como também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com três 
professoras em exercício da docência, pautadas nas trajetórias de vida das 
personagens, sob a ótica da Sociologia Clínica e com contribuições da Psicodinâmica do 
Trabalho. Espera-se que o estudo proposto possa contribuir e lançar luz sobre alguns 
dos processos que condicionam e influenciam o sofrimento dos trabalhadores, sejam 
eles de ordem estrutural ou relacional. 

Objetivos O pesquisador parte da hipótese de que a falta de reconhecimento da profissão e as 
condições estruturais e relacionais podem levar os professores a um mal-estar e ao 
ressentimento. 
 

Referencial Teórico O autor utiliza conceitos da Psicodinâmica do Trabalho de Christophe Dejours e da 
Sociologia Clínica de Vincent Gaulejac. 
Também se utiliza de obras do seu orientador, o Profº. Dr. Erlando Rêses, que analisa 
as condições que marcaram a profissão docente nos contextos colonial (vocação ou 
sacerdócio) e liberais (encaixada na dinâmica das relações produtivas do sistema 
capitalista). 
A abordagem do ressentimento é referenciada por Maria Rita Kehl (2011), entendido 
como uma falta, no caso da pesquisa conceituado historicamente no recorte entre os 
anos de 2011 a 2015. 

Metodologia O autor realizou entrevistas semiestruturadas com três professoras da Secretaria de 
Educação, sendo uma que não acusava adoecimento e nem afastamento de suas 
funções em virtude do trabalho e outras duas que relataram adoecimento e afastamento 
das suas funções. Carvalho utiliza Bardin (2007) para fazer a análise de conteúdo. 
As professoras entrevistadas eram todas de uma escola de ensino fundamental de uma 
cidade satélite de Brasília. As entrevistas foram realizadas por captação de áudio fora do 
ambiente e do contexto escolares. 
“A análise dos dados foi realizada sob a ótica da Sociologia Clínica e da crítica à Gestão 
focada no utilitarismo e na produtividade, na concepção de reconhecer a subjetividade 
do indivíduo e seu papel na ação social (GIRARD; GAULEJAC, 2013), preconizando as 
descrições e relatos de histórias pessoais, dando voz às participantes e permitindo situá-
las em um contexto histórico e social. Tal opção metodológica possui potencial 
transformador e reconstituinte do sujeito, pois ao relatar sobre sua vida, esse tem a 
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possibilidade de rever e reconstruir sua trajetória, tornando-se autor de sua história”. 
(Carvalho, 2015. p. 77) 

Conclusões O ressentimento dos professores é entendido, a partir da pesquisa, como algo pontual, 
no caso dentro da conjuntura do governo Agnelo (2011-2014) que foi colocado como 
responsável por uma política de educação alienante e que despersonalizou o professor. 
Essa situação não permite que os professores se vejam como uma classe, uma vez que 
ensimesmados em uma condição de superioridade por conta de gozarem de uma 
posição tida como superior (de funcionários concursados de nível superior), mas, 
proletarizados em suas condições de trabalho, o que culmina em um contexto de baixa 
valorização, falta de reconhecimento e esgotamento emocional. 
Também conclui que paira no campo ideológico, a ideia de que o professor é um ser 
superior moralmente, dotado de saberes fundamentais para ao futuro da nação. Porém, 
em muitos casos, o professor precisa lidar com a frustração de que essa ideia não se 
concretiza, seja por desvalorização por parte dos alunos, do sistema ou dele mesmo. 
Mas, isso não quer dizer, segundo o autor, que os professores estão acomodados e 
deixaram de lutar. Para que a situação mude, o autor entende que é preciso que os 
professores tomem consciência do processo alienante ao qual a profissão os coloca. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

QUADRO 6 

Título POLÍTICA EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, ALIENAÇÃO E O 
TRABALHO DO PROFESSOR: ANÁLISE DO CURRÍCULO DA DISCIPLINA CIÊNCIAS 

Autor Vanessa Ribeiro Júlio 

Ano de defesa 2019 

Nível (doutorado ou mestrado) Mestrado 

Local (universidade) Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
Resumo O presente estudo teve como objetivo analisar a política curricular de Ciências vigente 

no estado de São Paulo buscando identificar, na mesma, características que possam 
contribuir para o processo de alienação do trabalho do professor de ciências. Para isso 
adotou-se como referencial teórico-metodológico a pedagogia histórico-crítica, a partir 
de análises das relações entre trabalho do professor e políticas educacionais curriculares 
dentro da lógica do materialismo histórico-dialético. Partiu-se do pressuposto que, em 
uma sociedade capitalista, as políticas são determinadas de modo a colaborar para a 
alienação do trabalhador, nesse recorte, para a alienação do professor de ciências. O 
Currículo Oficial de Ciências da rede estadual paulista, organizado como parte da 
implementação do programa “São Paulo Faz Escola”, assim como seu material de apoio, 
os Cadernos do Professor e do Aluno, foram base da análise. A fim de evidenciar 
possíveis mecanismos de controle do processo pedagógico, de alienação entre: o 
professor de ciências e seu produto (a socialização do saber sistematizado a fim da 
humanização os indivíduos), seu processo, seu desenvolvimento como indivíduo e sua 
relação com os outros seres humanos, adotamos como categorias de análise: a 
intencionalidade no modo de elaboração, na qual foi estudada, considerando o modo 
como foi proposto, sua estrutura e o contexto a partir do qual ele foi estabelecido; a 
intencionalidade na adoção de uma perspectiva pedagógica, considerando princípios e 
concepções a partir dos quais o currículo se organiza; intencionalidade na seleção de 
conteúdos e intencionalidade na seleção da forma, com uma análise com foco nas 
Situações de Aprendizagem presentes no material de apoio. Os resultados obtidos 
apontam para as implicações do pensamento neoliberal na determinação das políticas 
educacionais, em uma defesa de concepções que trabalham a favor do controle do 
trabalho docente e desvalorizam os conteúdos clássicos em detrimento das 
competências e habilidades, dos conhecimentos prévios e do cotidiano, em um processo 
que esvazia o trabalho do professor de ciências e colabora para sua alienação, 
reafirmando as condições objetivas e subjetivas, determinadas pelas contradições da 
lógica do capital, às quais é submetido. 

Objetivos Desvelar à alienação presente no Currículo Oficial do Estado produzido em 2008 pelo 
Governo do Estado de SP, pois, para a autora, tal material é a expressão das relações 
sociais da sociedade capitalista que visa manter a lógica de produção do sistema e 
evitar conflitos sociais. 
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Referencial Teórico A pedagogia histórico-crítica, a partir de Saviani em suas bases no materialismo 
histórico-dialético. 
Adota a lógica dialética e refuta a pesquisa qualitativa, pois entende que a lógica formal 
não consegue explicar as contradições presentes na relação sujeito-objeto. 
A categoria trabalho é considerada fundamental para o desenvolvimento da pesquisa e 
a referência é a abordagem da pedagogia histórico-crítica. 

Metodologia A análise do currículo foi feita a partir do referencial teórico do materialismo histórico-
dialético e da pedagogia histórico-crítica. 
A autora dividiu a análise do trabalho em quatro categorias, no texto chamadas de eixos, 
que são as seguintes: i) intencionalidade no modo de elaboração; ii) na adoção de uma 
perspectiva pedagógica; iii) intencionalidade na seleção de conteúdos e iv) 
intencionalidade na seleção da forma. 
Durante a análise dos eixos é possível perceber alguns aspectos concernentes a área 
de Ciências e a precária abordagem que os materiais dão aos temas, não possibilitando 
espaços de diálogo e aprofundamento por parte dos alunos, assim como, dada a 
exigência de cumprimento dos materiais e as avaliações externas, o professor fica 
impossibilitado de fazer grandes inserções ou mesmo altera a ordem dos temas. 

Conclusões Já na introdução a autora coloca que os professores, pelo fato de vivermos em uma 
sociedade capitalista, encontram-se em uma situação alienada, porém, com 
características específicas da docência.  A introdução do trabalho se assemelha a uma 
conclusão, pois, as respostas ao problema da pesquisa aparecem ali de forma 
categórica. 
O trabalho mostra que, para a autora, a exploração do trabalho docente acontece por 
alguns mecanismos de controle específicos, que são os manuais de orientação dos 
conteúdos a serem trabalhados na sala de aula. E no caso específico do trabalhador da 
escola pública, essa mediação é feita pelo Estado. 
As conclusões da autora parecem já estarem prontas antes da produção da pesquisa, o 
que talvez aconteça pelo fato de o trabalho ser de análise documental a partir de 
pressupostos referenciais muito explícitos desde o início do texto. Ao meu entender, o 
trabalho poderia ter sido enriquecido com a visão de outros professores, pois, a 
realização da dialética acontece na contraposição de ideias e não no apelo estático 
exclusivo das crenças do indivíduo. 
A autora, ao final do texto, coloca que a introdução ao estudo de Ciências, por parte dos 
alunos ingressantes no Ensino Fundamental II, é feito de forma a não relacionar a matéria 
aos aspectos da vida cotidiana e, também não estimulam a curiosidade científica nos 
mesmos. 
Em partes do texto, não aparecem os processos científicos que levaram a tal 
conhecimento, aparecendo apenas os procedimentos para a resolução das situações 
propostas. 
As conclusões são semelhantes aos objetivos, o que referenda a afirmação feita acima 
nesse mesmo quadro. A autora entende que, com sua pesquisa, conseguiu desvelar o 
modo como a política educacional curricular de São Paulo foi produzida, visando ser um 
mecanismo de manutenção da lógica capitalista e como expressão de um controle social, 
uma vez que não promove a criticidade do professor e do aluno. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

QUADRO 7 

Título ORGANIZAÇÃO SINDICAL E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NAS 
INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR EM RONDÔNIA 

Autor Rudhy Marssal Bohn 

Ano de defesa 2015 

Nível (doutorado ou mestrado) Mestrado 

Local (universidade) Universidade Federal de Rondônia 

Resumo Essa dissertação trata da precarização do trabalho docente no ensino superior privado 
em Rondônia e de sua organização sindical. A precarização do trabalho docente tem 
sido intensificada pela consequente mercantilização do ensino. O método utilizado nesta 
pesquisa foi o materialismo histórico-dialético, permitindo observar o objeto, suas 
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múltiplas relações e as suas contradições. A análise se deu a partir do contexto histórico, 
observando como as políticas educacionais têm influenciado a precarização do trabalho 
e, consequentemente, o trabalho docente. A divisão da sociedade em classe provoca um 
processo de negação da natureza humana. O trabalho passa a ser sinônimo de 
sofrimento, tornando-se algo penoso, reificando o homem. Desta forma, o trabalho 
docente tem sofrido com as diversas formas de precarização. A pesquisa demonstra as 
formas de precarização que sofrem os docentes do ensino superior privado em 
Rondônia. Analisamos como o sindicalismo docente e o corporativismo tem relação com 
o processo de precarização. Observou-se que o trabalhador docente está sujeito às 
várias formas de precarização, sendo: intensificação do trabalho, flexibilização, 
desvalorização, sobrecarga de trabalho e trabalho não remunerado. A partir dos 
resultados, concluiu-se que a precarização está muito presente nas relações de trabalho 
dos docentes do ensino superior privado em Rondônia e que o corporativismo sindical 
tem propiciado estas condições. 

Objetivos Como objetivo gera, a pesquisa buscou analisar a precarização do trabalho docente e a 
atuação sindical nas instituições de Ensino Superior do Estado de Rondônia. 
Os objetivos específicos da pesquisa foram a descrição do trabalho e as transformações 
da vida humana; caracterizando o ensino superior privado e o processo de exploração 
do trabalho docente e analisar o sindicalismo e a precarização do trabalho docente no 
Estado de Rondônia. 

Referencial Teórico Marx, Engels, Saviani, Mészáros 

Metodologia A metodologia usada é o materialismo histórico-dialético, visualizando as múltiplas faces 
dos objetos e suas contradições, interpretando-os de forma objetiva e subjetiva, 
buscando as relações entre o capital e o trabalho. 
O autor utilizou um questionário online pela plataforma LimeSurvey. Após o 
preenchimento dos questionários e da análise dos dados, o autor selecionou as questões 
de acordo com a localidade, isto para ter uma visão mais ampla da realidade estadual 
de acordo com contextos específicos, tendo 8 municípios como base. 

Conclusões O trabalho docente é uma atividade que é impactada pelas transformações sociais, como 
por exemplo as mudanças tecnológicas, o que acarreta um aumento da carga de trabalho 
do professor. 
O autor aponta a dificuldade para a coleta de dados, primeiramente por uma dificuldade 
de encontrar informações dos professores e, em segundo, pelo desinteresse dos 
companheiros de profissão em participar da pesquisa. 
Para ele, muitos professores de escolas privadas evitam participar de pesquisas com 
receio que possam causar algum tipo de prejuízo do ponto de vista empregatício. 
O autor constata que o nível salarial vem caindo e que a maioria dos professores 
possuem título de pós-graduação lato sensu, com um número mínimo de mestres e 
doutores só para responder as necessidades colocadas pelo MEC. 
Coloca que há pouco incentivo a qualificação por parte das empresas e que isso fica 
evidente ao perceber que na maioria dos casos não há, por exemplo, flexibilização da 
jornada de trabalho para professores que estejam estudando em nível de pós-graduação. 
O autor coloca que o aumento da carga horária de trabalho, motivo apontando como 
fundamental para a precarização, tem levado muitos docentes ao adoecimento 
(síndrome de Burnout, por exemplo). 
A pesquisa chegou a conclusões que corroboraram com a ideia do autor de que os 
professores do ensino privado de Rondônia vivem uma situação de precarização. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

QUADRO 8 

Título Trabalho e Educação: As estratégias de controle e precarização do trabalho docente nas 
instituições de ensino privado a partir do ano 2000 

Autor Sandra Gramilich Pedroso 

Ano de defesa 2015 

Nível (doutorado ou mestrado) Mestrado 

Local (universidade) Universidade Federal de Uberlândia 

Resumo Essa dissertação analisa as condições de trabalho do professor nas Instituições de 
Ensino Privadas. O estudo buscou identificar os fatores que propiciam a intensificação e 
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difíceis condições de trabalho ao professor através das categorias processo 
organizacional, estratégias de controle e fatores financeiros. Com base no 
questionamento sobre as condições de trabalho dos professores de Instituições de 
Ensino Privadas, sobre estratégias de controle de trabalho atingem a subjetividade 
docente, a hipótese descrita foi que, com respeito ao trabalho do professor do ensino 
privado, suas características são redefinidas de acordo com o objetivo da instituição e 
estratégias de controle do trabalho, visando o lucro, implicando a intensificação e a 
precarização do trabalho do professor, contribuindo para o declínio das formas coletivas 
de resistência, através dos sindicatos da categoria. Assim, o objetivo principal dessa 
pesquisa foi analisar o processo de intensificação do trabalho e as condições do trabalho 
do professor da rede particular de ensino através de pesquisa junto ao Sindicato dos 
Professores do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte a partir da década de 2000. 
Para realização da pesquisa, foi feito um estudo de natureza qualitativa do tipo descritivo. 
Os dados foram coletados por questionário e entrevista semiestruturada com professores 
de instituições de ensino privadas que trabalham no SINPRO Minas (Sindicato dos 
Professores de Minas Gerais). Os dados foram elucidados através da análise de 
conteúdo, com a análise de categorias de acordo com Bardin (2011). Os resultados 
obtidos demonstram que o professor vive sob situações de conflito diante da 
intensificação e precarização do trabalho atingindo a subjetividade docente. O que 
demonstra um cenário repleto de antagonismos e dificuldades no trabalho do professor 
através do nível de responsabilidade desse profissional ao agir como psicólogo, 
terapeuta, assistente social, dentre outras funções. O professor tem vivenciado um 
controle através de avaliações e da hierarquia nas relações de poder, com diminuição 
de sua autonomia diante das políticas educacionais. Outro fator nesse contexto é o baixo 
salário e baixo piso salarial. O professor precisa de apoio diante da realidade vivida. 
Dessa maneira, há a necessidade de melhorias no processo organizacional do trabalho, 
no papel do Estado e de todos envolvidos no processo, para que a valorização docente 
aconteça na prática diária nas instituições de ensino privadas. 
 

Objetivos Objetivo geral:  
Analisar o processo de intensificação do trabalho e as condições do trabalho docente 
Descobrir quais são as estratégias de controle do trabalho docente acontecem nas 
escolas privadas pesquisadas. 
Como as condições de trabalho atingem a subjetividade docente. 
 
Objetivos específicos: 
Caracterizar a rede privada de Belo Horizonte a partir do ano 2000 
Identificar fatores que intensificam o trabalho docente nas escolas privadas de BH 
Compreender o processo organizacional e as condições de trabalho do docente do 
ensino privado 
Identificar na relação entre trabalho e educação, as estratégias de controle do trabalho 
docente utilizadas pelas instituições de ensino privadas de BH. 

Referencial Teórico Marx, Engels, Antunes, Harvey, Saviani. 
Metodologia As categorias de análise foram: processo organizacional, estratégias de controle de 

trabalho e fatores financeiros 
A autora coloca que sua pesquisa descritiva e qualitativa na interpretação dos dados 
coletados 
As entrevistas foram realizadas fora do ambiente escolar, especificamente na sede do 
SINPRO Minas. Isso aconteceu para dar maior liberdade para os docentes na hora de 
colocar seus depoimentos. 
Foram entrevistados 5 professores, sendo dois docentes de ensino fundamental I, um 
docente de ensino médio e dois docentes de ensino superior. 
A coleta de dados foi feita por intermédio de questionário padronizado, contendo 
perguntas abertas e perguntas fechadas (múltipla escolha com possibilidade de opção 
por uma única alternativa). 

Conclusões A autora coloca que a globalização e o controle do capital transformaram a escola em 
um espaço de disseminação do capitalismo. 
As escolas particulares aderiram aos mecanismos sociais do capital e transformaram-se 
em espaços de produção que visam lucratividade, deixando de lado aspectos de 
humanização, cidadania e desenvolvimento social. 
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Conclui que as escolas privadas se desenvolveram influenciadas pelo cenário político e 
social e que algumas ainda carregam uma forte influência da visão religiosa. 
As escolas privadas acabam por exigir uma grande carga de responsabilidades ao 
professor, sendo que muitas delas fogem das competências docentes, o que os leva a 
um elevado desempenho profissional. 
Outro aspecto que a autora concluiu foi que os professores desempenham papéis 
profissionais além da docência, tais como psicólogo, enfermeiro e psicopedagogo. Além 
disso, para melhorar a remuneração muitos trabalham em mais de uma escola, o que 
causa uma sobrecarga de trabalho. 
As avaliações atuam como instrumentos de controle do trabalho docente. Também 
relatam que o acompanhamento profissional muitas vezes sufoca a autonomia docente, 
acarretando a perda da autonomia do professor. 
Atividades extraclasse desgastam os professores e muitas vezes não são remuneradas, 
o que aumenta ainda mais a insatisfação deles com seu trabalho. 
A falta de autonomia acontece, pois, cada escola tem o seu interesse específico. 
O professor precisa de ajuda e o cenário requer mudanças, com a intervenção do 
Estado e das relações dentro da escola também, uma vez que o professor precisa de 
condições adequadas para realizar seu trabalho na educação. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

1. 2 - Trabalho, alienação e autocontrole enquanto categorias de análise. 

Aspectos teóricos da pesquisa  

 

Toda a ciência seria supérflua se a forma de manifestação e a 
essência das coisas coincidissem imediatamente. (MARX, 1983, p. 
128)  
 

As abordagens teóricas adotadas na presente pesquisa conduziram às 

categorias analíticas: trabalho e alienação, sendo o autocontrole uma categoria que 

será relacionada as duas primeiras como forma de possibilidade e superação para a 

prática alienada, nesse contexto, relacionando-se às temáticas apreendidas no campo 

empírico, ao cenário da educação e do trabalho docente. Nossa intenção foi discutir o 

trabalho humano na sua dimensão ontológica e a sua transformação em mercadoria 

no sistema do capital. Assim, na presente pesquisa, o estudo do trabalho, em sua 

essência, foi seguido pela análise do trabalho inserido na dinâmica atual da escola.  

Procuramos aprofundar minimamente tais análises, não para adaptar de forma 

mecânica ao nosso objeto de estudo, mas para trazer subsídios que nos auxiliem a 

entender como vem se configurando o trabalho docente, frente à primazia da lógica 

da mercadoria no âmbito das definições de políticas públicas educacionais e às 

mudanças no mundo do trabalho, ponderando as especificidades de nossa formação 

social. Desta forma, pretendeu-se dar sustentação para indagações acerca do 

trabalho docente e suas tendências no mundo contemporâneo, trazendo elementos 

do debate marxista sobre a categoria trabalho.  
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Para isso, inicialmente, apontamos a referida categoria como elemento 

ontologicamente fundamental, uma atividade vital mediante a qual o ser humano 

produz e reproduz a sua vida. O trabalho não pode ser sinônimo de emprego, como 

enfocam as relações sociais capitalistas. Portanto, buscamos por meio de discussões 

concernentes ao trabalho e à alienação, como as categorias consideradas 

fundamentais para o nosso estudo, sublinhar os elementos conceituais para, nos 

próximos capítulos, agregá-los à discussão sobre o trabalho docente. Somos levados 

a uma interrogação sobre o objeto que nos debruçamos: enfim, o que é o trabalho? 

O processo de trabalho é a relação entre o ser humano e a natureza, portanto, 

elemento humanizador. Konder (1992, p. 109), ao resgatar a filosofia de Hegel e a 

crítica de Marx ao idealismo, que impedia que o trabalho humano fosse pensado em 

sua materialidade, traz uma questão crucial: “Por que o trabalho se tornou ‘estranho’ 

ao trabalhador? De onde provém esse ‘estranhamento’, essa ‘alienação’?” Konder 

(1992) assinala que a concepção de Marx encaminha essas respostas à “alienação” 

derivada da divisão social do trabalho. Assim, o trabalho atualmente existente, torna-

se um processo que busca a valorização do capital.  

Marx (2016) caracteriza a alienação com relação ao processo de trabalho e em 

relação aos meios de produção. A primeira nos traz a carência de poder, por parte do 

trabalhador, para determinar o procedimento pelo qual obterá os objetivos fixados 

para seu trabalho, representando a perda do controle sobre a própria atividade 

durante o tempo de trabalho. No que tange ao processo de intensificação do trabalho 

docente, Machado e Bianchetti (2011) apontam a interferência concreta no tempo para 

produção de conhecimento dos docentes, isto é, os processos de racionalização do 

trabalho atingiram a escola incutindo uma lógica de produtividade, que, por sua vez, 

gera adoecimento e falta de controle do seu tempo de trabalho e não-trabalho. 

Ao estudar a teoria da alienação de Marx, didaticamente, Mészáros (2016) – 

que tem o trabalho como um dos pilares de análise – classifica o conceito de alienação 

em quatro aspectos principais, que são os seguintes: “a) o homem está alienado da 

natureza; b) está alienado de si mesmo. c) de seu “ser genérico” (de seu ser como 

membro da espécie humana); d) o homem está alienado do homem (dos outros 

homens)” (MÉSZÁROS, 1981, p.16). Assim, o capitalismo rompe o trabalho da 

criação, gerando uma distorção ideológica perversa, que é alcançada através da 

redução do trabalho a mais uma mercadoria. A ‘alienação’, então, passou a 
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contaminar a sociedade inteira, promovendo a proliferação de pessoas angustiadas, 

solitárias e inseguras.  

              Segundo Castanheira (2001), a concepção tradicional de autocontrole não é 

nova. Autocontrole é geralmente sinônimo de força de vontade, capacidade de 

enfrentar situações difíceis, ter um poder interior, ser emocionalmente forte, entre 

outros. As concepções que apontam para esses sinônimos, de alguma maneira, 

tentam explicar o comportamento de autocontrole através de um agente iniciador 

interno. 

O trabalho abstrato da sociedade capitalista, que trata a força de trabalho como 

mais uma mercadoria, acaba retirando a nossa humanidade, dando ao homem um 

sentido restrito e transformando-o num ser que se realiza apenas quando cumpre suas 

funções animais. Com a alienação, se afeta profundamente a criatividade e o 

autocontrole, o que limita os seres humanos a atingirem as suas potencialidades. 

(MÉSZÁROS, 2008). 

 

1.3 - Aspectos metodológicos da pesquisa. A pesquisa qualitativa, as 
entrevistas semiestruturadas e os questionários abertos 

 

Desde o início, o trajeto de pesquisa teve o intuito de apreender os referenciais 

necessários no bojo da análise das categorias que escolhemos para cotejar nossa 

leitura da realidade, assim como, chegar a dados concretos e fundamentados para 

responder às nossas indagações recorrendo à análise de entrevistas.  

Ao nos depararmos com a realidade da pesquisa, em um dado momento 

fomos apresentados aos modelos de pesquisa quantitativa e qualitativa e, tendo em 

mente nosso objeto a ser analisado, tivemos que fazer a escolha que melhor 

atendesse as especificidades do que buscamos. Todo estudo de cunho acadêmico 

implica em opções de caminhos e de fundamentação relativas ao objeto, coligadas à 

postura do pesquisador, como um agente em movimento. O percurso epistemológico 

da presente pesquisa está vinculado à compressão de que o método não é abstrato, 

não sendo imune às valorações mediadas pelo pesquisador e por suas lutas. 

Esperamos contribuir para a melhoria do trabalho docente de forma geral. 

Sobre isso, Stake (2011, p.25) contempla a nossa ideia dizendo que “muitas pessoas 

que conduzem pesquisas qualitativas querem melhorar o funcionamento das coisas” 
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(2011, p. 25) e completa dizendo que “a empatia e a defesa são e devem ser parte do 

estilo de vida do pesquisador”. 

Procurando ampliar as vozes e trazer as percepções dos professores, fizemos 

a opção por uma pesquisa qualitativa, pois, nossa ideia era a de aprofundar o 

entendimento que os trabalhadores têm acerca daquilo que realizam. Fizemos as 

entrevistas tendo um roteiro semiestruturado, que nos permitiu dialogar com liberdade 

com cada pessoa que entrevistamos. 

A pesquisa qualitativa envolve a maneira como o pesquisador trabalha com 

aquilo que pretende pesquisar, o que passa diretamente pelas relações estabelecidas 

da pessoa do pesquisador com a realidade, suas percepções e seus posicionamentos. 

Assim como nenhum sujeito é neutro, tampouco serão neutras as escolhas de 

referenciais e nem as análises resultantes do processo. Porém, devemos tomar os 

cuidados necessários para que nossa análise não caia no ativismo e se descole do 

rigor científico, como Stake (2001, p. 25) alerta ao dizendo que “o enfocar em fazer o 

bem pode interferir na compreensão do funcionamento das coisas e, por fim, pode 

minimizar as melhorias ao esquematizar os trabalhos de forma muito simples”. 

Para evitar tal erro, a nossa escolha pela pesquisa qualitativa se relaciona às 

seguintes características apontadas por Stake (2011): 1°) é interpretativa, 

experiencial, situacional e personalística; 2°) possivelmente pode ser bem triangulada; 

3°) apresenta boas opções estratégicas quanto a particularização e/ou generalização.  

Para Cardano (2017), a pesquisa qualitativa é tudo menos algo estático, um 

conjunto compacto de práticas de pesquisa esculpidas na mesma matéria teórica e 

epistemológica. A primeira característica pertinente da pesquisa qualitativa é a sua 

vocação a uma observação aproximada, a um estilo de investigação que escolhe o 

aprofundamento dos detalhes para reconstruir um quadro geral, ao invés dos estudos 

extensivos. O outro traço, que merece ser destacado, trata do caráter polifônico dos 

resultados da pesquisa qualitativa entregues a um leitor. Em geral, os textos que 

produzem os resultados de uma pesquisa qualitativa fundamentam-se em uma forma 

de mediação entre a voz do pesquisador e a dos participantes. Em suas 

características constitutivas, esta modalidade de pesquisa coloca à disposição do 

pesquisador uma gama de informações sobre aquilo a que se propõe apresentar, mas 

também, depende do grau de cooperação dos participantes para construir os 
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discursos que municiam o pesquisador e não simplesmente colocar um “X” em um 

questionário.  

Com base nestas ponderações, salientamos que a pesquisa qualitativa 

possibilita a leitura da realidade que buscamos discutir, pois, segundo Chizzotti (1995, 

p. 79): 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito. O conhecimento não se reduz 
a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o 
sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e 
interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não 
é um dado inerte e neutro, está possuído de significados e relações 
que sujeitos concretos criam em suas ações. 

 

 

1.3.1 A pesquisa de campo: questionários abertos, as entrevistas e 

as análises  

 

Por estarmos realizando a nossa primeira pesquisa de campo, valemo-nos das 

palavras de Bogdan e Bilken (2004): “o investigador inexperiente deve utilizar 

estratégias referentes ao modos de análise no campo de investigação, deixando a 

análise mais formal para quando a maior parte dos dados tiverem sido recolhidos” (p. 

206) e completam dizendo que “os investigadores inexperientes, quando se 

encontram pela primeira vez no campo de investigação, não possuem, 

frequentemente, um quadro de referência teórico e suficientemente sólido que lhes 

permita dar-se conta de aspectos e temas relevantes para a sua investigação” (p. 

206). 

Bogdan e Bilken (2004) apontam importantes dicas para a realização da 

pesquisa de campo. Para eles, ao entrar no campo para executar suas entrevistas e 

análises, o pesquisador precisa: ser rápido ao fazer escolhas; tentar tomar decisões 

sobre o tipo de estudo que deseja realizar; desenvolver questões analíticas, ou seja, 

criar perguntas que possam abranger aspectos teóricos formais e teóricos 

substantivos, tentando com as conclusões mostrar como os dados analisados 

impactam o contexto humano; planificar as sessões de recolha de dados, o que seria 

estabelecer quais são os objetivos de cada momento específico e assim, tentar 

desviar-se de situações que não correspondem aos interesses daquele momento; 
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escrever uma grande quantidade de comentários do observador, que permitam ao 

observador um olhar mais amplo sobre a cena pesquisada, com maior atenção a 

gestos, expressões e ao movimento das coisas;  

Ainda sobre a pesquisa de campo, os autores acrescentam que é importante: 

escrever memorandos para si próprio (pesquisador), que dialoguem com seus 

comentários, mas também obrigue-se a ler suas anotações e registre possíveis 

especulações de coisas que estão para emergir; ensaiar ideias e temas junto dos 

sujeitos, o que pode auxiliar na leitura da realidade do campo de pesquisa, uma vez 

que nem todos os envolvidos em sua coleta de dados agirão de uma forma que lhe 

permita chegar às conclusões que deseja; explorar a literatura de referência enquanto 

se encontra no campo, tomando o cuidado em não extrair dessas literaturas ideias 

fechadas ou respostas prontas, o que poderá persuadir o pesquisador quanto às 

conclusões que fará sobre aquilo que conseguir coletar.  

Bogdan e Bilken (2004) pontuam que o pesquisador não deve ter medo de 

especular, deve estar aberto a novas ideias e que assinalem os dados sempre que os 

recolherem, dando ênfase a palavras, ideias e outras informações que possam ser 

proveitosas no recolhimento de informações. 

A pesquisa é organizada a fim de encampar as categorias de análise que se 

pretende aprofundar no campo teórico e também na análise dos conteúdos 

conseguidos com as entrevistas e, num segundo momento, completadas com 

questionário com questões abertas, em nosso caso, buscando no diálogo com os 

professores, responder a nossa pergunta-problema: é possível para o professor da 

escola privada dos municípios de Santos e São Vicente ter o autocontrole do trabalho 

e, assim, fugir da alienação do trabalho imputada pelas mediações de segunda ordem 

do capital, no bojo das relações capitalistas presentes no ambiente onde o trabalho é 

realizado? 

1.3.2 A Entrevista individual remota 

a totalidade, para o materialismo histórico-dialético, é a 
sociedade. Mas toda totalidade é composta de partes. As partes 
que constituem a sociedade são o modo de produção 
dominante, os modos de produção subordinados e as formas de 
regularização das relações sociais. Tais partes, por sua vez, 
podem ser subdivididas em outras partes. Mas elas estão 
necessariamente ligadas uma à outra, formando uma totalidade. 
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O que caracteriza a concepção marxista da totalidade é a ideia 
de que entre as partes que compõem o todo existe uma relação 
necessária e que o resultado desta relação entre as partes é a 
totalidade. Essas partes, desta forma, exercem “múltiplas 
determinações” sobre a totalidade, ou seja, sobre essas partes 
reunidas. Acontece que uma dessas partes exerce uma 
“determinação fundamental” sobre as outras, ou seja, sobre a 
totalidade. A própria totalidade é uma derivação desta parte 
fundamental (VIANA, 2007, p. 106). 

 

Ao pensar na totalidade como a relação entre as coisas que existem e que 

determinam a maneira como o mundo é, procuramos em nossas entrevistas instigar 

os professores a fazer uma análise de seu contexto, levando em consideração os 

fatores políticos, econômicos, culturais que permeiam a realização do seu trabalho e 

a sua relação com o ambiente escolar e a comunidade escolar (direção, alunos, pais 

e colegas) com o(s) qual(is) está atuando. 

Acreditamos que as informações retiradas dos textos de Bardin (2011) e 

Bogdan e Bilken (2004) foram de grande valia para a realização de nossa pesquisa. 

No entanto, pelo momento atual da pandemia, fizemos entrevistas individuais de 

maneira virtual utilizando a plataforma Zoom com professores que atuam na rede 

privada das cidades de Santos e São Vicente. 

 

1.3.3 Sobre os critérios de escolha dos professores entrevistados 

 

Segundo Cardano (2017), o método qualitativo de investigação caracteriza-se 

por acercar-se das questões relacionadas às singularidades próprias do campo e dos 

sujeitos pesquisados. A concretização das entrevistas foi resultado de contatos 

prévios de aproximação realizados nos percursos da pesquisa. Sondadas as 

disponibilidades e a aceitação necessária para o envolvimento, os sujeitos foram 

selecionados a partir de análises exploratórias, levando em conta o exercício 

profissional na área da Educação. 

Para a realização das entrevistas, os sujeitos tiveram que demonstrar certa 

disposição e tempo não reduzido ao atendimento das finalidades da pesquisa. Como 

recomenda Cardano (2017), no primeiro contato foram explicados aos entrevistados 

o uso que seria feito do material resultante e a natureza do estudo, ao qual se pediu 
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cooperação. Foram fornecidas as garantias do anonimato e uma explicação breve de 

como as entrevistas seriam analisadas. A duração dos encontros variou de 45 minutos 

a 3 horas de duração, ou seja, alguns sujeitos delinearam particularidades detalhadas 

nas suas considerações e outros foram mais concisos. As relações sociais que se 

construíram nessas interlocuções, todas realizadas de forma remota, incluíram formas 

de socialização com os interlocutores escolhidos, em parte, pela proximidade 

profissional. A entrevista incluiu informações objetivas sobre os entrevistados, 

relacionadas à idade, tempo de trabalho como professor, na escola e a formação, 

como se pode ver no apêndice e que foram obtidas logo no início, antes de serem 

abordados os temas relacionados ao trabalho docente. Essas informações foram 

importantes para identificação do perfil de cada entrevistado. 

Como afirmam Lira e Catrib (2003), o acercamento entre entrevistador e 

entrevistados favoreceu ao pesquisador desprender-se do papel de controlar o 

discurso dos participantes, se era adequado, ou não, ao material que o pesquisador 

almejava obter. Ao propor que o entrevistado discorresse livremente a partir de uma 

questão aberta, a investigação liberou o não condicionamento das respostas, o que 

propiciou aos sujeitos da pesquisa a construção gradual de narrativas com tendências 

próprias, com maior espontaneidade e comprometimento no âmbito da realidade 

cotidiana e vivências na escola. 

De acordo com Cardano (2017), o estudo qualitativo por meio das narrativas 

admite a captura das tensões no campo de pesquisa. Desta maneira, os significados 

que emergiram das falas dos sujeitos foram problematizadas a partir do 

encadeamento da trama em que os fatos vivenciados se entrelaçam nas experiências 

dos pesquisados e do pesquisador, no tocante às situações complexas descritas na 

hipótese inicial deste estudo, em especial a alienação do trabalho, como um 

interrogante essencial da pesquisa, que buscou desvelar as relações de dominação, 

que envolvem a atividade docente e o controle do produto deste trabalho.  

Ao romper com a tradicional forma de entrevistas baseadas em perguntas e 

respostas, as narrativas revelaram-se importante instrumento para a realização da 

pesquisa qualitativa, disponibilizando dados capazes de produzir o conhecimento 

comprometido com a apreensão e aprofundamento da investigação. As narrativas 

permitiram ir além da transmissão de conteúdo, fazendo com que os relatos 

envolvessem aspectos relevantes para compreensão da perspectiva tanto do sujeito 
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entrevistado, como do contexto em que ele está inserido, com suas fronteiras das 

nossas próprias vivências na área da Educação. Quando a entrevista coloca defronte 

pessoas que já tiveram oportunidades de interação “a familiaridade permite uma maior 

compreensão do conteúdo dos discursos que nos são fornecidos” (CARDANO, 2017, 

p. 171). 

O que se buscou, substancialmente, dentro de um sentido lógico, foi recolher 

informações, mas como decorrência de um diálogo, dando espaço a um campo 

de improvisação alargado, comprometido com a discutibilidade e com o 

posicionamento dos sujeitos diante do objeto da pesquisa.  

 As interlocuções foram realizadas no mês de julho do ano de 2021, quando as 

pessoas concederam as entrevistas. Como adverte Cardano (2017), mais do que 

procurar uma lógica de demonstração e ilustração das ideias previamente 

construídas, as entrevistas buscaram produzir novas proposições, através de uma 

articulação contínua entre a hipótese formulada e os elementos que os sujeitos 

trouxeram à discussão. A intenção foi construir um processo de apropriação de ideias, 

que apresentaram uma dupla dimensão, cotidianamente construídas na trama de 

relações dos envolvidos, pesquisador e pesquisados, na profissão docente. Nos 

critérios adotados para a análise das entrevistas, buscou-se evitar práticas 

equivocadas de construção uma “camisa de força” à fala dos entrevistados, 

procurando simplesmente indicativos para classificar as respostas dentro das 

categorias escolhidas (FRANCO, 2003, p. 54).  

Ao final do trabalho de campo, relativamente compacto como requer uma 

pesquisa de mestrado, tendo em mãos a transcrição das entrevistas, o material foi 

organizado de acordo com os objetivos do estudo. Por fim, as narrativas ampliaram a 

conexão com o campo pesquisado, em seu contexto e sua tessitura, ao possibilitar, 

sem a tensão própria das relações entre o pesquisador e os pesquisados que não se 

conhecem, um rico material coletado com consistência pelas escutas realizadas em 

confiança e pela noção da importância do encadeamento das narrativas, que nos 

permitiram enlaçar, na ancoragem dos referenciais teóricos, uma perspectiva própria 

captada no campo. 

Foram entrevistados 10 docentes que atuam em todos os segmentos da 

educação básica, ou seja, as entrevistas incluíram professores da Educação Infantil, 

Ensinos Fundamental anos iniciais e anos finais e do Ensino Médio. As entrevistas 
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foram individuais e realizadas por um contato direto com cada professor, sem envolver 

os estabelecimentos onde trabalham. 

Nossa escolha pautou-se na ideia de que a entrevista é “uma interação, uma 

troca de ideias e significados, em que várias realidades e percepções são exploradas 

e desenvolvidas” (BAUER; GASKEL, 2015, p. 73). São essas várias realidades e 

percepções que nos levou a opção de uma pesquisa qualitativa. 

Essa escolha aconteceu para que por meio dos relatos dos professores 

possamos coletar dados sobre suas experiências de trabalho e, depois de aplicada a 

análise dos conteúdos a partir dos referenciais teóricos escolhidos, chegar a 

conclusões (não definitivas) sobre como é realizado o trabalho docente em escolas 

privadas das cidades de Santos e São Vicente.  

Entendemos que esse é o melhor método a ser aplicado, pois, como ressalta 

(Stake, 2011) “a maioria das pesquisas sociais não pergunta como as pessoas se 

sentem, mas como as coisas funcionam” (p. 36). Por isso, a entrevista semiestruturada 

se mostra um importante caminho para um diálogo aberto e que dê liberdade para 

todos os envolvidos no processo, para que assim as pessoas descrevam como 

entendem o funcionamento das suas rotinas e o pesquisador possa observar e 

analisar os dados coletados, lembrando que o pensamento qualitativo deve ser 

entendido como algo “interpretativo, baseado em experiências, situacional e 

humanístico” (STAKE, 2011, p. 45) e de que seus pesquisadores tentarão mostrar “a 

complexidade do histórico e tratarão os indivíduos como únicos, mesmo que de modos 

parecidos com outros indivíduos (STAKE, 2011, p. 45). 

Porém, cabe ao pesquisador entender de que “os depoimentos obtidos por 

meio de entrevistas precisam ser novamente situados no contexto geral das 

circunstâncias investigadas” (BRANDÃO, 2001, p. 164), entendendo que cada 

entrevistado empreenderá uma análise própria do que for perguntado, assim, trazendo 

as suas impressões que estão calcadas em suas vivências e experiências. Por isso, 

na pesquisa em ciência social é preciso “incluir tanto os aspectos subjetivos quanto 

os processos externos na elaboração, análise e interpretação das pesquisas em 

ciências sociais” (BRANDÃO, 2001, p. 164). 
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Por isso é fundamental para a pesquisa em ciência social a fundamentação 

teórica bem realizada, assim como uma metodologia que dê conta da análise dos 

dados coletados. No nosso caso a pesquisa teórica buscará mostrar os aspectos 

macro do trabalho e as entrevistas buscarão amplificar as vozes dos professores das 

escolas privadas, que esperamos, gerem bons resultados, pois, ao nos colocarmos 

como pesquisadores queremos ter, como coloca Brandão (2001), a “capacidade de 

escolher o instrumento de análise mais adequado ao problema de pesquisa que o 

desafia e às possibilidades empíricas do campo de investigação em que se coloca” 

(p. 164).  

1.3.4 Sobre o questionário aberto 

 O trabalho de campo realizado também teve coleta de dados realizada por meio 

de questionários abertos. Foram utilizados dois questionários, um no primeiro contato 

com os entrevistados, no mês de junho de 2021, antes das entrevistas remotas e 

outro, após a realização das entrevistas, no mês de março de 2022, com o intuito de 

coletar maiores informações sobre as escolas nas quais os professores trabalham. 

 Para a realização do primeiro questionário aberto, fizemos contato com os 

professores via WhatsApp, por entendermos ser um canal rápido e de visualização 

direta. Em seguida, seguimos o trajeto inicial colocado por Günther (2003, p.4) que 

nos mostrou que no momento do primeiro contato, era importante “estabelecer o 

contato com o respondente em potencial e assegurar a sua cooperação” e depois 

“capturar o interesse do respondente pelo tema, por que o tema é importante, 

especialmente para o respondente” (GÜNTHER, 2003, p.4). 

 No momento do envio dos questionários, criamos uma lista de transmissão com 

um texto comum a todos os participantes da entrevista. O arquivo enviado continha 

uma introdução à pesquisa, contendo o nome da instituição de ensino, do programa, 

o título da dissertação, nome do pesquisador e sua orientadora. Por se tratar de um 

documento respondido pelo entrevistado, entendemos que “a introdução não somente 

precisa ser persuasiva, mas também deve conter toda a informação necessária para 

poder agir da maneira esperada pelo pesquisador” (GÜNTHER, 2003, p.4), o que foi 

importante para a obtenção das respostas autoproclamadas pelos professores. Todos 

os arquivos foram salvos e estão nos apêndices deste trabalho. 
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 O primeiro questionário aberto continha informações pessoais relativas à 

formação acadêmica, quantidade de escolas que trabalha, cidades onde as escolas 

estão situadas, quantidade de horas/aula semanais e disciplinas que leciona. Esse 

questionário foi aplicado no mês de junho do ano de 2021. Já o segundo questionário 

aberto, foi aplicado no mês de março de 2022 e buscou coletar informações referentes 

às escolas, tais como: quantidade de alunos, valor das mensalidades, etapas da 

educação ofertadas, valor da remuneração por hora/aula, estrutura física, realização 

de reuniões e atividades além da sala de aula. 

 Apesar da relativa distância entre a aplicação dos dois questionários abertos, 

tivemos a solicita participação de todos os professores nas duas etapas, pois, 

procuramos mostrar todo o nosso trajeto para cada um de nossos entrevistados, tendo 

em mente a "contínua necessidade de convencê-lo, de manter seu interesse a cada 

etapa da interação” (GÜNTHER, 2003, p.5). 

 Por fim, após a coleta final dos dados recolhidos nas entrevistas, sempre 

procuramos enfatizar o quanto a participação de cada entrevistado foi importante para 

o nosso trabalho, uma vez que “o maior beneficiado de uma pesquisa é o pesquisador, 

não o respondente, embora não signifique que a participação em pesquisa não 

implique benefício para o respondente” (GÜNTHER, 2003, p.6). Aqui procuramos 

enfatizar que a disponibilidade de cada participante foi fundamental para que 

realizássemos nosso trabalho e que esses relatos foram de suma importância para 

que as categorias de análise aparecessem nas práticas assim como foram mostradas 

pela fundamentação teórica. 

  

1.3.5 Sobre a análise das informações  

No que tange a análise dos conteúdos das entrevistas, Bardin (2011) coloca 

que “classificar elementos em categorias impõe a investigação do que cada um deles 

tem em comum com outros” (p. 148). Ainda segundo ela, a categorização atende um 

processo estruturalista e auxilia o pesquisador a isolar as partes e a repartir as 

mesmas, para que consiga organizar as mensagens. 

Bardin (2011) coloca que a categorização faz parte da vida cotidiana e explica 

que “o processo classificatório possui uma importância considerável em toda e 
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qualquer atividade científica” (p. 148). A escolha das categorias de análise, para ser 

boa, precisa ter algumas qualidades. Como é colocado por Bardin (2011) uma 

categoria boa é fechada nela mesma; homogênea, ou seja, tem uma definição única 

que não permita desvios de interpretação; pertinência que se revela em categorias 

que refletem as intenções da pesquisa; objetividade e a fidelidade que possibilitam 

que a pesquisa siga um caminho único quanto a análise das variáveis por parte do 

pesquisador; e por fim, deve gerar produtividade, o que significa oferecer novas 

hipóteses, inferências e dados exatos. 

Na posse dos dados da pesquisa, nosso foco seguinte foi o de iniciar a análise 

das informações. Para isso, Bogdan e Bilken sugerem que sejam criadas categorias 

de codificação, ou seja, “um meio de classificar os dados descritivos que recolheu (os 

símbolos segundo os quais organizaria os brinquedos), de forma a que o material 

contido num determinado tópico possa ser fisicamente apartado dos outros dados” 

(2004, p. 221). A ideia da criação das categorias, segundo os autores, não deve ser 

entendida como um esquema rígido a ser seguido, mas, como um instrumento de 

orientação para os pesquisadores quando estiverem realizando a análise dos dados. 

Essas categorias seriam: contextos de situação que no nosso caso seriam 

perspectivas tidas pelos sujeitos; os pensamentos dos sujeitos sobre pessoas e 

objetos, no nosso caso o que eles pensam sobre trabalho docente; códigos de 

estratégia (maneira como as pessoas realizam suas atividades) e códigos de relação 

e estrutura social. 

Dado todo esse caminho, Bogdan e Bilken (2004, p. 229) enfatizam o caráter 

flexível do processo de pesquisa 

[...] propusemos categorias de codificação para lhe dar ideias acerca do 
que procurar quando proceder a codificações. Tais sugestões oferecem 
apenas alternativas acerca do que procurar. Contudo, isto não implica 
que a análise surja exclusivamente a partir da coleta de dados e não 
das perspectivas que o investigador possui. Pois são os valores sociais 
e as maneiras de dar sentido ao mundo que podem influenciar quais os 
processos, atividades, acontecimentos e perspectivas que os 
investigadores consideram suficientemente importantes para codificar 

 Com as justificativas apresentadas para a a escolha teórica e metodológica, 
trataremos no capítulo a seguir de aspectos políticos sobre a sociedade brasileira e 
seus impactos na educação do Brasil. 
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Capítulo 2. Estado, educação escolar no Brasil e os reformadores 

educacionais 

 

2.1 A educação no processo de modernização do Estado brasileiro 

 

Para iniciarmos nossa pesquisa acerca da alienação do trabalho docente, 

entendemos que precisamos dialogar com a realidade na qual estamos inseridos. Isto 

posto, ao propormos um texto que trata do trabalho docente, as mediações que podem 

levá-lo a alienação ou ao autocontrole, precisamos abordar um pouco da realidade 

política que faz o Brasil ser o que é, e isso só pode acontecer se aceitarmos realizar 

uma breve análise da história social e política da nossa sociedade e estabelecendo 

alguns paralelos necessários da educação nesse contexto.  

Iniciaremos tratando sobre o que vem a ser o Estado Moderno, a partir da visão 

de Bobbio (1998) e sobre os reformadores empresariais da educação, tendo em 

Freitas (2014) as colocações pertinentes sobre a educação dentro de um contexto 

neoliberal. Abordaremos também o problema da democracia brasileira, onde 

contamos com as contribuições de Souza (2018), Avritzer (2018) e Martins (1997). Em 

seguida, procuramos trazer o contexto das escolas privadas que se submetem ao 

mesmo regime jurídico das escolas públicas e de que maneira o neoliberalismo afeta 

diretamente os rumos das políticas educacionais no Brasil, bem como a realidade do 

trabalho do professor. 

Esse caminho corresponde à nossa caminhada no programa de pós-graduação 

dentro da Universidade Católica de Santos, que foi toda construída sob a égide da 

visão política da sociedade, bem como do entendimento e da importância da análise 

da história e de suas implicações com o hoje. Outro ponto importante para nós é que 

entendemos que o ser docente se conecta com o concreto e que, portanto, é 

importante fazer conexões para o entendimento das coisas que o permeiam. Sobre 

esse tema trataremos com mais afinco no decorrer do nosso trabalho. 

Como anunciamos no início deste capítulo, partiremos da definição sobre o Estado 

Moderno e suas implicações no modelo social que temos atualmente. Não 

acreditamos ser possível pleitear uma crítica ao modelo de sociedade capitalista 

hegemônico da atualidade se não nos debruçarmos para entender o que é esse 

Estado e como ele tem no capital o parâmetro para controlar a vida das pessoas. 
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Acerca da definição sobre o Estado Moderno, usaremos a definição de Norberto 

Bobbio, que no seu Dicionário de Política escreveu assim: 

[...] em referência ao mesmo, já se falou de Estado-máquina, de 
Estado-aparelho, de Estado-mecanismo, de Estado-
administração: em qualquer dos casos se trata de uma 
organização das relações sociais (poder) através de 
procedimentos técnicos preestabelecidos (instituições, 
administração), úteis para a prevenção e neutralização dos 
casos de conflito e para o alcance dos fins terrenos que as 
forças dominadoras na estrutura social reconhecem como 
próprias e impõem como gerais a todo o país (1998, p. 427) 
 

 Todas essas relações que compõem o Estado Moderno, que Bobbio descreve, 

possibilitaram uma nova visão de mundo e de sociedade calcados em uma realidade 

que seria guiada pela razão humana e com menos influência da religião. Em tese, o 

que antes era determinado por relações metafísicas e oriundas de uma tradição 

religiosa, naquele contexto de transformações políticas, econômicas e sociais que 

culminaram na chegada da burguesia ao poder, trouxe mudanças na organização 

estatal, baseadas na razão, processo que Bobbio (1998, p. 427-428) relata da 

seguinte maneira: 

[...] a ordem estatal torna-se assim um projeto "racional" da 
humanidade em torno do próprio destino terreno: o contrato 
social que assinala simbolicamente a passagem do Estado de 
natureza ao Estado civil, não é mais do que a tomada de 
consciência por parte do homem dos condicionamentos naturais 
a que está sujeita sua vida em sociedade e das capacidades de 
que dispõe para controlar, organizar, gerir e utilizar esses 
condicionamentos para sua sobrevivência e para seu crescente 
bem-estar. Mas desde o momento em que tudo isto pressupõe 
a instauração da ordem "política" que visa a eliminação 
preventiva dos conflitos sociais, surge imediatamente o 
problema do lugar ocupado nessa estrutura pelos grupos sociais 
tradicionais e pelos grupos em vias de formação (camadas, 
classes), na sua pretensão de exercício de uma função de 
hegemonia sobre toda a comunidade. A partir do sucesso 
diferente e dos vários graus de domínio que tiveram as velhas e 
novas forças sociais, surgiram as diferenças verificadas em 
diversos países e em diversos momentos históricos em torno do 
modo geral de organização das relações sociais, como 
variantes do mesmo modelo geral de Estado, detentor do 
monopólio da força legítima 

 

 

O Estado Moderno, como Bobbio (1998) coloca, precisou criar mecanismos de 

controle (político, religioso, econômico e social) para se consolidar como força motriz 
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dessa nova forma de organização da vida. A ascensão da burguesia na Europa 

Moderna e a implementação do liberalismo econômico fizeram com que esses países 

e as colônias europeias espalhadas pelo mundo fossem impregnadas pelo 

capitalismo, sem promover, portanto, uma superação da sociedade de classes e suas 

desigualdades, como Marx e Engels deixaram límpido quando disseram que: 

[...] a sociedade burguesa moderna, oriunda do esfacelamento 
da sociedade feudal, não suprimiu a oposição de classes. 
Limitou-se a substituir as antigas classes por novas classes, por 
novas condições de opressão, por novas formas de luta. O que 
distingue nossa época – a época da burguesia – é ter 
simplificado a oposição de classes. Cada vez mais, a sociedade 
inteira divide-se em dois grandes blocos inimigos, em duas 
grandes classes que se enfrentam diretamente: a burguesia e o 
proletariado (2009, p. 24) 

 

Ao assumir o controle da economia e da política a burguesia “despojou de sua 

aura todas as atividades até então consideradas com respeito e temor religioso. 

Transformou o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem da ciência, em 

assalariados por ela remunerados” (MARX; ENGELS, 2009, p. 28). 

     A burguesia no Estado Moderno assumiu o controle das esferas produtivas 

da vida social a importância da educação institucionalizada e, também a impregnou 

com seus interesses de dominação, como Mészáros reverbera ao dizer que: 

[...] a educação institucionalizada, especialmente nos últimos 
150 anos, serviu – no seu todo – ao propósito de não só fornecer 
os conhecimentos e o pessoal necessário à máquina produtiva 
em expansão do sistema do capital, como também gerar e 
transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 
dominantes, como se não pudesse haver nenhuma alternativa à 
gestão da sociedade, seja na forma “internalizada” (isto é, pelos 
indivíduos devidamente “educados” e aceitos) ou através de 
uma dominação estrutural e uma subordinação hierárquica e 
implacavelmente impostas (2008, p. 35) 

 

Segundo Machado (1987, p. 44), no Brasil, a educação escolar começa a ser 

expandida na década de 1930 

  

[...] a expansão do sistema escolar brasileiro a partir de 1930 
confirma uma das suas características da forma de educação de 
qualquer formação social capitalista: a generalização da 
escolarização como educação sistemática de todos os 
“cidadãos”, sob o controle do Estado e parcialmente (se não em 
maior proporção) por ele mantida. A característica formal do 
sistema escolar comum às formulações capitalistas centrais e 
periféricas é a de se constituir tendencialmente como uma 
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“escola única”, nos seus dois sentidos: seus diferentes níveis 
são contínuos e é uma só, aberta a todos os indivíduos. Esta 
escola supõe que cidadãos iguais só não atingem os graus 
elevados de ensino por incapacidade ou impossibilidade 
individual 

 

  

No ano de 1932 é publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que 

para Romanelli (1986), apresentou o vislumbrar da educação como um problema 

social, onde “o método científico, aplicado ao estudo dos problemas educacionais, 

acabou gerando uma nova concepção de educação, segundo a qual o educando, com 

o seu interesse, suas aptidões e tendências, é o centro da ação pedagógica” 

(ROMANELLI, 1986, p. 146). Ainda, como destaca a autora, o Manifesto buscou a 

autonomia para a função educativa e a descentralização do ensino, o que significava 

uma educação para o desenvolvimento do aluno, em um contexto de autonomia, ou 

seja, desvinculado dos interesses políticos e empresariais. 

 Outro aspecto importante é que com o Manifesto veio a “reivindicação da 

escola pública, gratuita, obrigatória e leiga”, segundo Romanelli (1986, p. 150), como 

resultado da ascensão das novas classes sociais e da complexificação crescente de 

todo o organismo social. A autora complementa a ideia ao afirmar que a educação 

nasceu com o Estado burguês na Europa. Contudo, no Brasil foi uma conquista 

decorrente do atraso da antiga ordem aristocrática e, como tal, representaria uma 

reivindicação ligada à então nova ordem social e econômica brasileira, que se abriu, 

mais precisamente, após 1930. 

 Com o Estado Novo (1937-1945) “as lutas ideológicas em torno dos problemas 

educacionais entravam numa espécie de hibernação” (ROMANELLI, 1986, p. 151), 

onde apenas reformas parciais foram implementadas, com ênfase ao ensino 

profissional, uma vez que o governo pretendia “engajar as indústrias na qualificação 

de seu pessoal, além de obrigá-las a colaborar com a sociedade na educação de seus 

membros” (ROMANELLI, 1986, p. 155). É nesse período que são criados o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em 1942 e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC) no ano de 1943. 

 No ano de 1945, com o fim do Estado Novo, é promulgado o decreto-lei nº 

8.529, em 02 de janeiro de 1946, que traz em seu texto a obrigatoriedade do ensino 
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primário, causado pelo resgate da democracia e a centralização do governo federal 

no cuidado com as políticas educacionais. 

 A educação sempre foi um ambiente de embates e no início da década de 1960, 

uma importante disputa sobre os rumos da educação aconteceu no Brasil, como 

Romanelli (1986) nos mostra, onde se reunia de um lado os educadores “proclamando 

fortemente a necessidade de o Estado assumir a sua função educadora e garantir a 

sobrevivência da escola pública” (p. 176) e de outro lado os educadores católicos 

“coadjuvados pelos donos de estabelecimentos particulares, afirmando o ‘direito a 

família’ e opondo-se ao pretenso monopólio do Estado” (p. 176). 

 Com o Golpe Militar de 1964, a educação é colocada como fator de 

desenvolvimento econômico, o que fez com que o Ministério da Educação firmasse 

parceria com a Agency for International Development (AID), que influenciando a 

política educacional brasileira trouxe a “necessidade de se adotarem, em definitivo, as 

medidas para adequar o sistema educacional ao modelo de desenvolvimento 

econômico que então se intensificava no Brasil” (ROMANELLI, 1986, p. 196).  

 No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, o tema da organização do 

trabalho docente e gestão escolar foi muito problematizado, por conta dos debates e 

das lutas de vários segmentos da sociedade contra a Ditadura Militar. Nessas lutas e 

debates, os professores tiveram um papel importante e, assim como outras categorias 

de trabalhadores, iniciaram reflexões sobre a necessidade de se pensar no magistério 

como um grupo da classe trabalhadora.  

A ampliação ao direito à educação nos anos 1970 e 1980 fez com que a 

educação pública brasileira experimentasse um crescimento jamais visto. Porém, não 

houve o planejamento necessário e a coisa aconteceu de maneira desordenada, com 

traços autoritários, resquícios do regime militar. 

 Mesmo com todos os problemas apresentados no trecho acima, podemos 

afirmar que os anos 1980 foram importantes para que o debate sobre educação e 

sobre o trabalho docente fossem colocados nas discussões políticas. É nesse período 

que se começa a pensar na escola como um local de trabalho, carregado por 

contradições presentes na sociedade capitalista e como espaço onde se realiza o 

trabalho docente. 

 Todo o debate que teve efervescência na década de 1980 perdeu força na 

década de 1990, quando a educação brasileira passou por um período de reformas 



55 
 

 
 

educacionais. Nesse momento temas como qualificação profissional, competências e 

as relações de emprego ganharam força, o que fez com que as pesquisas sobre o 

trabalho docente ficassem esquecidas. Nessa esteira, os anos 1990 podem ser 

caracterizados como um período de reformas educacionais. 

 A necessidade de se entender as reformas educacionais fez com que o debate 

sobre o trabalho docente saísse da pauta de formação e de pesquisa, causando uma 

dificuldade em se mergulhar nos temas que permeiam as condições de trabalho dos 

professores. Além disso, o emprego de reformas e o caráter capitalista na educação 

afetaram o trabalho docente, pois “trouxeram novas exigências profissionais para os 

professores, sem a necessária adequação das condições de trabalho. Podemos 

considerar que resultaram em maior responsabilização do professor pelo desempenho 

da escola e do aluno (OLIVEIRA et al., 2004, p.7). 

 Além desse aumento de atribuições que os professores passaram a ter após 

as reformas educacionais e as mudanças ocorridas nas escolas, também pensamos 

ser necessário que se problematize como está organizado o trabalho escolar. 

Organização do trabalho escolar, pode-se dizer, é “um conceito econômico, [e] refere-

se à divisão do trabalho na escola. Podemos considerá-la a forma como o trabalho do 

professor e demais trabalhadores é organizada na instituição escolar visando atingir 

os objetivos da escola ou do sistema”. (OLIVEIRA et al., 2004, p. 2-3) 

 Todo esse panorama da educação brasileira e da educação escolar, nos faz 

pensar na organização da sociedade brasileira, no papel da educação e do trabalho 

docente dentro dela. Podemos perceber que a educação, desde o século XX, é um 

terreno de conflitos, onde interesses diversos estão sempre buscando seu espaço na 

organização das políticas educacionais. Porém, não podemos perder de vista, o fato 

que desde a Proclamação da República a democracia brasileira sempre passou por 

vilipêndios, ficando ausente por décadas da vida social. Se hoje entendemos que o 

trabalho docente é alienado, muito disso se deve a uma democracia fragilizada e 

pendular, como trataremos a partir de agora. 

   

 2.2 Democracia pendular e seu impacto na educação  

 

A democracia brasileira é frágil, sendo, na verdade, capitaneada pelos 

interesses das elites, como pondera Avritzer (2018, p. 281): 
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[...] temos a questão das elites, do autoritarismo e das escolhas 
de policies, políticas públicas. Esse é um problema que 
assombra a teoria democrática desde a sua origem e está na 
raiz da relação entre elites e massas no Brasil. O problema pode 
ser posto, nos termos mais simples possíveis, na forma de uma 
pergunta: a extensão do sufrágio para as classes populares nos 
países democráticos implicou uma captura do governo 
democrático pelas classes mais pobres? 

 

Nossa democracia está historicamente a serviço das vontades das elites 

constituídas e não do povo, o que faz comprometer toda a estrutura social do país e, 

obviamente a educação também entra nessa problemática em sua atribuição de ser 

um direito para todos com qualidade e pensada para ser um importante instrumento 

para a construção do autocontrole por parte do cidadão. 

Os reformadores empresariais, segundo Freitas (2014), atuam propondo e 

aprovando politicamente o que lhes interessa. Assim, as políticas públicas 

educacionais entram no debate e se tornam alvo dos interesses privados. Na obra 

"Educação contra a barbárie" (CÁSSIO, 2019), nos deparamos com a discussão da 

disputa entre “público” e privado”, ecoando o confronto em meio a um espectro da 

educação, como bem público (e sua gestão para o público), contraposto a uma visão 

privada, que abarca a educação como ferramenta para o desenvolvimento econômico 

(e propõe que esta seja gerida como uma empresa). 

Em uma sociedade fragilizada do ponto de vista democrático, a população 

acaba afastada dos debates e isso abre brechas no sistema. O grande problema que 

apontamos é que esse espaço em aberto, não ocupado pelo povo faz com que “novas 

vozes provenientes do setor privado, que não são eleitas nem supervisionadas pela 

população, têm tido participação significativa na determinação de políticas 

educacionais” (AVELAR, 2019, p. 74). Seguindo a disposição do capital, os Estados 

estão se apartando dos sistemas mais hierarquizados, em sentido das redes de 

governança intrincadas, onde o governo, a filantropia e o mercado têm contribuído na 

formulação e no implemento das políticas públicas. Este contexto provoca que a 

fronteira de separação entre as organizações públicas e privadas se tornem mais frágil 

e sem uma delimitação clara.  

 Pensar na educação como uma possibilidade de obtenção de lucros desperta 

a cada dia mais o interesse do setor privado na educação, não apenas com o controle 

de escolas privadas, mas, também no controle das políticas educacionais. 
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 As organizações sem fins lucrativos tornaram-se atores importantes no 

processo das políticas educacionais, em que “a despeito de não lucrarem diretamente 

com a oferta de serviços, a filantropia tem trabalhado com lógicas gerenciais 

semelhantes às organizações lucrativas, naquilo que tem sido chamado de “nova 

filantropia” (AVELAR, 2019, p. 75). Nesse cenário, ainda segundo a autora, o trabalho 

é orientado por metas e as organizações buscam agenciar grandes impactos e 

transformações sistêmicas no campo educativo, procuram uma gestão eficiente e a 

padronização do ensino, passível de avaliação em larga escala. o que vem 

impactando as reformas na educação brasileira.  

 Dentro desse contexto emergem no contexto das políticas educacionais do 

Brasil atores de grande influência nas políticas educacionais, como a Fundação 

Lemann, o Instituto Unibanco, o Instituto Ayrton Senna entre outros que acabam por 

“utilizar os seus recursos financeiros e sociais para mobilizar o cenário educacional 

brasileiro” (AVELAR, 2019, p. 76). Como apontamos anteriormente, vivemos uma 

realidade democrática enfraquecida pelo seu movimento pendular que, dado a 

conjuntura de precariedade democrática e de viés autoritário, faz com que setores 

importantes da sociedade estejam alijados do debate sobre educação no país, em um 

espaço controlado pelos reformadores empresariais da educação, como Freitas 

(2014) coloca e abordaremos mais adiante. 

 O problema, desse panorama, é que “empresários e filantropos, apesar de 

argumentarem que estão trabalhando para a melhoria da educação e para o bem 

público, não foram eleitos por ninguém” (AVELAR, 2019, p. 78) e “suas agendas, 

objetivos e métodos políticos não passam por validação pública e não podem ser 

controlados pela sociedade” (AVELAR, 2019, p. 78). A interferência de atores privados 

na educação acaba ajudando para que não tenhamos uma mudança significativa nas 

políticas educacionais, haja visto a atual Base Nacional Curricular Comum (BNCC) 

que surge “alinhada a diversos documentos de órgãos internacionais que encontram 

nos modelos educacionais um eixo para estruturar toda uma forma econômica, 

baseada na comparação de desempenhos entre países e tratada como universal” 

(AVELAR, 2019, p. 43), o que evidencia como o sistema do capital abarcou a 

educação como instrumento de manutenção de seus ideais. A BNCC e seu processo 

nos mostraram que “a economia abraça a aprendizagem e, com isso, faz de seus 

rankings um verdadeiro sismógrafo das crises da educação” (AVELAR, 2019, p. 43). 
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 As concepções de Freitas (2014. p. 1092) nos servem de referencial sobre esse 

assunto quando coloca que: 

[...] este conjunto de dispositivos representa o maior avanço dos 
reformadores empresariais da educação no cenário educacional 
brasileiro e, entre outros aspectos, visa abrir o campo 
educacional para “empresas educacionais confiáveis” do 
mercado de consultoria, materiais didáticos, avaliação, venda 
de tecnologia, organização de big data entre outras, que operam 
na difusão de métodos tecnicistas e introduzem nas redes e 
escolas processos de gestão verticalizados que permitem elevar 
o grau de controle sobre os profissionais da educação, a título 
de garantir a obtenção de metas e índices nas avaliações 
externas, definindo os objetivos, a avaliação, a forma e o 
conteúdo da escola 

  

 O enfraquecimento democrático é um dos responsáveis por esse cenário 

alarmante apontado por Freitas (2014). Por isso, a nossa pesquisa procurará analisar 

o concreto e trazer perspectivas de mudança, à luz do pensamento de Mészáros e da 

categoria de autocontrole, que será abordada nas considerações finais desse 

trabalho.  

A educação e o trabalho docente vivem uma crise no Brasil, pois, a nossa 

estrutura democrática frágil e pendular, aliada ao momento autoritário evidenciado 

pós-golpe de 2016, que culminou com o governo atual, e o fato de termos um cenário 

onde a lógica privada vem se sobrepondo a pública, faz com que a educação seja 

encarada como uma peça na engrenagem do sociometabolismo do capital e não um 

instrumento de superação. É preciso buscar uma ruptura com esse panorama, pensar 

e propor mudanças. 

A mudança substancial passa pelo entendimento de que “as modificações se 

dão, mas, predominantemente, de forma que o polo dominante confirme sempre o seu 

domínio, atenuando o ímpeto das pressões e contraposições, subordinando-as, ainda 

que em parte, aos interesses dominantes, fazendo-as contar a favor do projeto que 

representa esses interesses” (ALGEBAILE, 2009, p). 

 A leitura da realidade da educação no Brasil, proposta por Algebaile (2009), 

não deve ser tomada como uma ideia de aceitação ao fracasso ou de conformismo, 

mas como busca para rastrear brechas, compreender onde se situam as provocações 

e possibilidades de transformação. Na mesma linha, Martins (1997, p. 14) pondera 

que: 

[...] A perspectiva de trabalho é a que tem em conta as 
contradições que fazem com que a força se torne frágil, que 
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abrem brechas na armadura do Estado e dos sistemas 
(econômicos e políticos), que criam no interior do que parece 
forte e dominante o nicho de ação eficaz dos frágeis. 
 

 Em uma sociedade marcada por grandes contradições, que remetem ao 

passado, que dialogam com o presente e que devem buscar elementos novos para 

garantir um outro futuro, acreditamos que os atores sociais envolvidos com a 

educação precisam fazer leituras necessárias do contexto social que nos mostra uma 

sociedade mergulhada em processos desiguais, marcada ainda pela violência das 

instituições e endossada por muitos cidadãos, com o racismo, o machismo, a 

homofobia, o desmatamento e tantos outros temas e, buscar as brechas apontadas 

por Algebaile (2009) e Martins (1997), nos remete a um esforço de trazer para os 

espaços de discussão sobre educação (escolas, secretarias, espaços acadêmicos e 

de formação de professores) os temas que estão no interior do sistema e que precisam 

ser combatidos, para que possamos vislumbrar mudanças sociais e, 

consequentemente, possibilidades de um exercício da docência com autonomia e 

pluralidade. Nesse sentido, o trabalho do professor é essencial. Esse é o tema que 

trataremos a seguir. 

 

2.3 Nenhum professor é uma ilha! 

 

Na sociedade capitalista, o trabalho docente precisa “ser compreendido à luz 

das teorias econômicas” (OLIVEIRA et al. 2004, p. 2-3). O domínio do capital sobre 

as relações sociais e, sobre o trabalho contaminaram todas as instâncias da vida e a 

educação, a escola e o trabalho docente são e estão fortemente influenciados por 

essa lógica. Assim, é fundamental pensar na escola como o local onde o trabalho 

docente acontece com todas as suas contradições e conflitos de interesses. Acerca 

disso, nos valemos da contribuição de Oliveira et al. (2004, p. 9) quando expõe que: 

[...] precárias condições de trabalho, constituem-se em um 

contexto impróprio para a implementação das reformas, que 
vêm se dando a um custo muito alto para o trabalhador. São 
estas pessoas que encontram-se no fim da linha de todas as 
políticas educacionais, que sofrem diretamente as 
consequências de ter de realizar sob as condições mais 
adversas um trabalho de grande responsabilidade e muitas 
exigências técnicas e afetivas. 
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Daí a urgência de se pesquisar o trabalho docente, pois quando isso não 

acontece se continua com a ideia de que existe na docência “um caráter missionário” 

mesmo que sendo “submetido às condições concretas de forma similar ao operariado” 

(CRUZ, 2005, p. 95). Na lógica do capitalismo, as pessoas vivem em sociedade, 

porém, são influenciadas a agir de maneira individualista, voltada ao consumo, que 

prima pela homogeneização dos modos de vida.  

 Com isso, rechaçamos a ideia de que o trabalho docente possa ser atrelado ao 

conceito de “autonomia”, uma visão individualista e neoliberal, mesmo com a falsa 

impressão de que a liberdade para tomar decisões na sala de aula possa criar essa 

ilusão, pois, nela repousa a ideia de que “dentro da sala de aula quem manda sou eu”, 

mas, no espaço onde realizo meu trabalho e no produto vendido o professor pouco ou 

nada tem relevância. Partimos do concreto que é a relação entre empregado e 

empregador que acontece sob o signo do capital, já que a escola se coloca como uma 

empresa que vende resultados como seu produto e, cabe ao professor entregar isso, 

por meio de estratégias individuais que deve criar para que seus alunos obtenham 

resultados positivos. Aqui não importam os meios, desde que os fins possam ser 

alcançados. 

O que vivenciamos no interior da escola privada foram relações em que o 

professor “é responsabilizado pelos resultados, em especial pelo fracasso dos alunos. 

Vigia-se menos a conformidade da atuação do professor com as normas oficiais, mas 

avaliam-se cada vez mais os alunos, sendo a avaliação o contrapeso lógico da 

autonomia profissional do docente” (CHARLOT, 2008, p. 19). Logo, a manutenção do 

seu vínculo com a escola é feita pelo controle dos resultados, e não diretamente no 

processo e as suas contradições. 

Com a realização desta pesquisa esperamos contribuir com a escuta dos 

professores de escolas privadas, e também com o convite à reflexão sobre práticas e 

possibilidades de mudança. Nossa empreitada quer amplificar as vozes dos 

professores, alertar para o fato de que eles não estão sozinhos. Para Nóvoa (2019, p. 

10), precisamos abandonar a “visão individualista da profissão e que sejamos capazes 

de instaurar processos coletivos de trabalho”. Porém, temos a certeza de que esses 

processos coletivos, como o autor indica, não acontecerão senão por uma mudança 

substancial do que vem sendo feito na política e na educação. Mészáros (2008), 

anteriormente já escreveu que devemos nos valer do problema para usá-lo como 
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bússola, orientadora da busca por soluções, sempre tendo em mente que as 

mudanças acontecem coletivamente e não individualmente. 

Outro ponto fundamental sobre o trabalho docente é quanto à sua 

especificidade. Precisamos nos ater para o produto da atividade docente, que é aquilo 

que a escola privada vende para os pais, agora chamados de clientes, uma vez que 

estamos em um contexto de escola-empresa, que denota em uma escola que “visa à 

preparação de homens parciais, que serão rapidamente treinados no processo 

produtivo” (SÁ, 1986, p. 29). Sob essa lógica, o capital é quem concentra o saber e a 

educação torna-se um instrumento de formação de sujeitos limitados e reprodutores 

da lógica do capital. O capital concentra e monopoliza a totalidade do saber e cada 

vez mais o condiciona à produção de mercadorias em escala internacional. 

Nas concepções de Freitas (2014, p. 1087), o trabalho docente, atualmente tem 

a sua qualidade centrada no “fortalecimento da gestão e introdução de tecnologias, 

acrescidas das teorias de responsabilização e avaliações externas”. 

Nas escolas, tomadas como uma grande empresa, coisas como preparação de 

aula, pesquisa, reflexão crítica e outras não acontecem por uma relação de troca entre 

professores e alunos, o que propiciaria ao professor pensar suas aulas, de acordo 

com a realidade que cada sala lhe apresenta. O docente, dentro de um modelo de 

escola empresarial, não é livre para escolher como se darão as suas práticas 

educativas.  

Neste cenário, o professor realiza sua atividade de maneira alienada, ou seja, 

não participa do processo de definição total daquilo que irá produzir, em um processo 

que acaba sendo um trabalhador que “perde autonomia, transmuta-se de sujeito do 

processo de produção em objeto, ao transformar-se em meios de produção como os 

demais meios” (SÁ, 1986, p. 26). 

Os professores estão limitados pelos interesses do capital e tem pouco ou 

nenhum poder de decisão sobre suas rotinas e atuações, não são livres, pois, “para o 

trabalho ser livre é preciso que não haja alienação de seu resultado. É livre, neste 

sentido, o trabalho do indivíduo que, empregando sua força de trabalho e manejando 

seus instrumentos de produção, transforma seu objeto de trabalho num novo produto 

que é seu” (PARO, 2018, p. 77).  

A alienação é produzida pelas mediações de segunda ordem do capital, que 

podem ser entendidas como o mecanismo criado pelo sistema do capital para 
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controlar a vida e as escolhas pessoais dos indivíduos. Mészáros (2011, p. 71) assim 

as definiu: 

[...] as mediações de segunda ordem do capital – ou seja, os 
meios alienados de produção e suas “personificações”; o 
dinheiro; a produção para troca; as variedades da formação do 
Estado pelo capital em seu contexto global; o mercado mundial 
– sobrepõem-se, na própria realidade, à atividade produtiva 
essencial dos indivíduos sociais e na mediação primária entre 
eles [...] Elas produzem realmente uma inversão completa da 
verdadeira relação, resultando em que a ordem primária é 
degradada e as mediações alienadas de segunda ordem 
usurpam seu lugar, trazendo consequências potencialmente 
mais perigosas para a sobrevivência da humanidade  

 

A alienação é causada pelas mediações de segunda ordem do capital, que em 

nossa sociedade “constituem um círculo vicioso do qual aparentemente não há fuga. 

Pois elas se interpõem, como ‘mediações’, em última análise destrutiva da ‘mediação 

primária’, entre os seres humanos e as condições vitais para a sua reprodução, a 

natureza” (MÉSZÁROS, 2011, p. 179). Assim, a vida social é marcada pela 

prevalência da lógica do indivíduo em detrimento do coletivo, do cada um por si e do 

sujeito empreendedor também estão presentes no mundo do trabalho e, também, no 

trabalho docente. Isto posto, nosso esforço analítico a partir de agora será para trazer 

o que Dardot e Laval (2016) chamaram de “homem-empresa” e que nós completamos 

com o conceito de “vestir a camisa”. 

 

2.4 O trabalho docente sob a lógica do "vestir a camisa" 

 

Todo o nosso esforço em conceituar alienação, suas mediações de segunda 

ordem e, consequentemente, suas implicações na sociedade capitalista, em especial, 

seus efeitos sob o trabalho docente na escola privada, nascem da nossa vivência de 

quase quinze anos dentro da sala de aula e ganha força no contato com os 

referenciais teóricos que tivemos contato ao ingressarmos na pós-graduação. A 

escolha pela escola privada se materializou como pertinente por nossa observação 

de que o setor produtivo privado é a pura expressão daquilo que acontece também no 

setor público, que influenciado pela lógica privatista, como Adrião e Venco (2021, p. 

3, apud Whitfield, 2006) apontam dizendo que “a privatização do setor público é 

identificada quando, elementos constitutivos dos serviços ou dos ativos públicos, 
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entendidos como estatais, são alterados. As alterações correspondem: à transferência 

de propriedade, inclusive da propriedade intelectual, para o setor privado”, algo que é 

a materialização da rotina do trabalho docente dentro da escola privada, uma vez que 

a propriedade intelectual, os rumos e o produto do trabalho realizado são orientados 

por interesses econômicos. 

Nessa lógica capitalista, o professor é peça importante, pois, uma vez que o 

acesso à escola se torna quase universal, uma vez que seu papel social está 

diretamente conectado a ideia de criação de mão de obra, e, por conseguinte, a 

possibilidade de superação da pobreza, a conquista do emprego e a ascensão social. 

Entretanto, “já que os resultados escolares dos alunos são importantes para as 

famílias e para o “futuro do país”, os professores são vigiados, criticados. Vão se 

multiplicando os discursos sobre a escola, mas também sobre os professores”, como 

aponta Charlot (2008, p. 18) e complementa dizendo que é nesse momento que a 

contradição entra na escola e desestabiliza a função docente. Entretanto, a sociedade 

tende a imputar aos próprios professores a responsabilidade dessas contradições. 

É importante termos em mente que, tais contradições advém da incorrigível 

lógica do capital em implementar mudanças que nunca atacam o problema da 

sociedade, ao nosso entender, o próprio capital. Tal ideia não será pleiteada pelo 

sistema, mas, é nossa tarefa como pesquisadores e críticos, pensarmos as 

contradições do trabalho docente, bem como de toda a sociedade, que estão no 

caráter predatório e desumano do jugo capitalista, o qual, acontece como relação 

social. Mészáros (2008, p. 27) é enfático ao afirmar que: 

[...] o capital é irreformável porque pela sua própria natureza, 
como totalidade reguladora sistêmica, é totalmente incorrigível. 
Ou bem tem êxito em impor aos membros da sociedade, 
incluindo-se as personificações “carinhosas” do capital, os 
imperativos estruturais do seu sistema como um todo, ou perde 
a sua viabilidade como o regulador historicamente dominante do 
modo bem-estabelecido de reprodução metabólica universal e 
social 

 O trabalho docente sofreu e sofre com os impactos das mudanças trazidas pelo 

sistema. Vende-se a ideia do sujeito empreendedor, do homem-empresa, que precisa 

fazer e acontecer, tirar do pouco ou do nada soluções para a resolução de suas 

mazelas. Essa pesquisa procura estabelecer relações entre a educação (escola, 

trabalho docente e relações escolares) e a vida, a política e a análise de conjuntura. 
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Assim, vale apontar de que maneira esse espírito do empreendedorismo acontece na 

sociedade capitalista e, de que forma afeta a vida social e o trabalho docente. 

 Os ideólogos do neoliberalismo, Von Mises e Hayek, procuraram criar as bases 

do sujeito empreendedor, mas como alertam Dardot e Laval (2016, p. 134) é 

necessário: 

[...] em um primeiro lugar “produzir uma descrição realista de 
uma máquina econômica que tende ao equilíbrio, quando não é 
perturbada por moralismos ou intervenções políticas e sociais 
destruidoras”. Em segundo lugar, mostrar como se constrói na 
concorrência geral certa dimensão do homem, o 
entrepreneurship (empreendedor, grifo nosso), que é o princípio 
de conduta potencialmente universal mais essencial à ordem 
capitalista 

 Segundo esse pensamento “o que perturba a perfeita democracia do 

consumidor e abre caminho para o despotismo totalitário é a intrusão de princípios 

éticos, heterogêneos ao processo do mercado, que não sejam o do interesse” 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 137). Interessante, e lamentável, notar que para os 

defensores dessa ideia, o Estado é um tirano quando procura promover equilíbrio, 

equidade ou mesmo amenizar os impactos das enormes desigualdades existentes 

entre os seres.  

Para eles, quem deve reger a vida social é o mercado e as liberdades 

individuais dos consumidores. Cabe ao mercado, como um processo regulado que 

usa motivações psicológicas, o controle da vida, das relações dos seres entre si e com 

a natureza, em uma dinâmica própria, que uma vez consolidada “poderia prosseguir 

em perfeito movimento perpétuo, autopropulsivo, se não fosse desacelerado ou 

pervertido por entraves éticos e estatais que constituem atritos nocivos" (DARDOT; 

LAVAL, 2016, p. 139). 

É dentro desse mercado, desumano e despreocupado com problemas coletivos 

que nasce a ideia do homem-empresa. O mercado é o espaço de autoformação desse 

sujeito econômico, em um processo autoconstrutivo. Os entusiastas dessa ideia 

entendem que a ação humana tende a busca por melhorias e, assim, o sujeito vai 

empreender para alcançar o que deseja e, com isso também irá aprender. Sendo 

assim, o mercado é quem direciona as ações humanas, ou seja, ele é o processo de 

formação do sujeito, que é dinâmico e faz escolhas, refletindo aquilo que ele é. É o 

deus-mercado colocado como o motivo e a causa da vida social. O mercado deve ser 
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livre para se autocontrolar e o homem-empresa, reflexo dele, será aquele se 

autogoverna, que decide os melhores caminhos para tomar em sua vida, a partir da 

lógica do sistema, procurando estratégias para se dar bem na competitiva estrutura 

do mundo do trabalho. 

O espírito do empreendedorismo e da meritocracia foram incorporados ao 

cotidiano do professor e, assim como ele deve formar seus alunos para serem 

empreendedores e obterem sucesso na estrutura voraz do capitalismo, também ele 

precisa adotar essa perspectiva na sua atividade profissional. O professor de hoje “já 

não é um funcionário que deve aplicar regras predefinidas, cuja execução é controlada 

pela sua hierarquia: é, sim, um profissional que deve resolver os problemas”. 

(CHARLOT, 2008, p. 19). A escola e sua estrutura fornecem a informação necessária 

e fala para o professor: Agora é com você, utilize o que lhe foi passado e aja a fim de 

manter o sistema funcionando e garantir a continuidade de seu trabalho. 

A escola oferece ao professor as ferramentas para a realização do trabalho, 

com as novas tecnologias e o aparato tecnológico, a compra de sistemas de ensino, 

de softwares que “facilitam” o trabalho burocrático e a velocidade da comunicação por 

meio de e-mails, WhatsApp, aplicativos de recados e afins e assim entende que o 

professor poderá organizar o seu tempo e coordenar como realizará suas atribuições.  

Segundo Dardot e Laval (2016), essa é a lógica que impera nas relações de 

trabalho, uma vez que a economia de mercado é a de informação, que permite 

prescindir do controle centralizado, e o empreendedor, ou seja, o homem-empresa, 

age para melhorar sua sorte, nada mais sendo do que “um ser dotado de espírito 

comercial, à procura de qualquer oportunidade de lucro que se apresente e ele possa 

aproveitar” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 145). 

Porém, essa lógica não é estática e o ser empreendedor não está somente 

atrelado ao sujeito que vende algo direto. É possível empreender indiretamente, 

gerando lucros para o dono do meio de produção. Agora, podemos dizer que o espírito 

do empreendedorismo cabe em qualquer atividade profissional, uma vez que é uma 

atitude de vida.  

Nessa esteira, de acordo com essa linha de pensamento “todos os problemas 

são solucionáveis dentro do “espírito da gestão” e da atitude gerencial”; todos os 
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trabalhadores devem olhar para a sua função e seu compromisso com a empresa com 

os olhos do gestor” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 154). Essa ideia é a que chamaremos 

de “vestir a camisa”. Mas, o que significa vestir a camisa?  

Para quem trabalha ou já trabalhou em escolas privadas, é muito comum em 

algum momento escutar que a escola quer professores comprometidos, que vistam a 

camisa da escola. Nos nossos quinze anos de trabalho docente em instituições 

privadas de ensino essa situação aconteceu muitas vezes. Presenciamos professores 

ligando para pais, ameaças relacionadas a quantidade de matrículas e a perda de 

aulas, pedidos de trabalho não remunerado fora do horário convencional, injeção de 

dinheiro do professor para confecção de lembranças ou souvenirs e outras tantas. O 

vestir a camisa nos soa como a tentativa de dizer que o professor é dono do seu 

trabalho, porém, caso a empresa não prospere ele é o primeiro a perder o seu 

emprego. 

Portanto, não há desculpa para o fracasso, ou melhor dizendo, o fracasso só 

existe porque o sujeito fracassou, ele é individual e acontece pela falta de habilidade 

ou senso de oportunidade. Nesse cenário, o professor transmite um determinado 

conhecimento para os alunos, mediante estratégias que deverão suscitar neles os 

requisitos necessários para o êxito nas avaliações externas que prestarão 

futuramente. O sucesso do trabalho do professor empreendedor, acontece numa 

prática isolada e individual e se dá quando ele consegue que seus alunos obtenham 

bons resultados, o que mostra o papel da avaliação dentro dessa maneira de se 

pensar a educação, como coloca Freitas (2014) ao falar no papel central da avaliação 

escolar fortalecida agora pela associação com a avaliação externa e as políticas de 

responsabilização. Disputada e usada hoje pelos reformadores empresariais da 

educação, a avaliação, segundo o autor, impõe limites aos possíveis avanços 

progressistas, que possam ocorrer no trabalho docente e na organização escolar. A 

avaliação possui um papel fundamental dentro da educação na atualidade, haja visto 

a “conversão do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), órgão do 

Ministério da Educação, em uma agência nacional de avaliação” (FREITAS, 2014, p. 

1089) 

Essa intervenção de atores não profissionais da área da educação acaba por 

interferir diretamente no direcionamento das políticas públicas em educação e, por 
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conseguinte, no trabalho docente, nossa categoria de pesquisa e que trataremos a 

seguir. 
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3. Os dilemas do trabalho docente e a sua alienação 

 

3.1 Por que falar sobre trabalho? 

A ideia de falar sobre trabalho docente partiu da reflexão de que em muitos 

momentos à docência (o ser professor), por ter atribuições sociais e ser entendido 

como uma atividade necessária e fundamental para o desenvolvimento do ser humano 

e da sociedade, acaba não sendo considerada como trabalho. 

 Neste segundo capítulo procuraremos trazer as categorias trabalho e 

alienação, a partir de teóricos marxistas, bem como o próprio Marx. Acreditamos que 

é de vital relevância a utilização de referenciais teóricos consolidados sobre o tema. 

Iniciaremos a análise falando sobre o que é trabalho e sua importância para a 

constituição do ser humano e da sociedade. Nossa principal referência serão os 

Manuscritos Econômico-Filosóficos de Marx, mas também nos valeremos de outros 

autores de viés marxista. 

No Estado Moderno os professores têm seu trabalho preso no dilema de busca 

por um status profissional, mas, ao mesmo tempo ligados a ideia de serem servidores 

públicos. Essa confusão dificulta o reconhecimento do trabalho docente por parte da 

sociedade e por parte do próprio trabalhador. 

 

3.2 Trabalho e sua apropriação pelo capital 

 

A palavra trabalho é tão utilizada no cotidiano das pessoas, nas mídias e redes 

sociais, o que traz a dificuldade de como iniciar sua abordagem. Partimos do 

pressuposto que, todo ser humano que tenha um entendimento sobre si e sobre o 

mundo, em algum momento, cunhou a palavra trabalho para falar sobre alguma 

atividade que realizou, seja ela de qual tipo, origem ou espécie. Mas, para iniciarmos 

uma reflexão sobre o assunto e em seguida trazermos a categoria da alienação para 

relacionar-se, não poderíamos nos valer apenas do que pairava em nossas mentes. 

Para sairmos do nosso senso comum em direção a um conhecimento 

fundamentado, iniciaremos trazendo as palavras de Marx (2014, p. 211), que contribui 

para o tema quando afirmou que: 

[...] o trabalho é um processo de que participam o homem e a 
natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, 
impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a 
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natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. 
Põe em movimento as forças naturais de seu corpo – braços e 
pernas, cabeça e mãos -, a fim de apropriar-se dos recursos da 
natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando 
assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo 
tempo que modifica sua própria natureza 

 

Sendo assim, o trabalho constitui-se em “condição necessária do intercâmbio 

material entre o homem e a natureza; é condição natural eterna da vida humana, sem 

depender, portanto, de qualquer forma dessa vida, sendo antes comum a todas as 

formas sociais” (MARX, 2014, p. 218). 

 Infranca (2014. p. 26) coloca que “o trabalho também constitui o fenômeno 

original que viabiliza a passagem do ser orgânico à condição de ser social, o que 

implica que o ser orgânico já possua em si a potencialidade de tornar-se ser social”. 

E complementa dizendo que “o trabalho constitui o processo de humanização do 

homem, permitindo sua passagem do estágio animal para o estágio no qual emergem 

- timidamente em um primeiro momento, depois de forma cada vez mais clara - as 

características peculiares do ser humano” (2014, p. 30). 

 A partir dessas contribuições, podemos afirmar com nossas palavras que por 

meio do trabalho os seres humanos se conectam, ou seja, formam sociedade e 

intensificam as alterações que realizam na natureza. A descoberta do fogo, o 

enfrentamento das intempéries naturais, a confecção de instrumentos que permitiram 

o surgimento da vida social. Sendo assim, para Infranca (2014) só é possível entender, 

problematizar e captar a essência do homem (ontológico) a partir da compreensão de 

que foi o trabalho que permitiu toda essa busca do conhecimento filosófico do homem. 

 Se o homem é um ser social, isso acontece por conta do trabalho, uma vez que 

“através do trabalho e de sua função de princípio em relação ao social, o elemento 

fundador da socialidade” (INFRANCA, 2014, p. 39) que a nossa existência encontra 

sentido. Atrevemo-nos a afirmar que por meio do trabalho estamos todos conectados 

e estabelecemos a sociedade. Pensamos que não teria sentido nenhuma análise ou 

estudo se não vivêssemos em sociedade, uma vez que nossas ações sempre refletem 

nos outros. O trabalho é impactante e de fundamental relevância na vida de quem o 

executa, como salienta Infranca (2014, p. 32): 

[...] O homem não perdeu a sua animalidade depois de ter 
começado a trabalhar, mas transformou-se em uma nova 
essência, a humanidade, que, por surgir depois do ato 
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originário, depois do princípio, é a antítese do ser que existia 
antes do princípio. 

 No entanto, como vimos no primeiro capítulo, o trabalho e a vida em sociedade 

atualmente estão presos ao signo do capital que, após a consolidação do Estado 

Moderno, chegou ao status de condutor das relações entre os sujeitos. Toda essa 

transformação alterou a forma como o trabalho se realiza e, principalmente, as 

relações entre os seres humanos e a cadeia hierárquica das relações de trabalho. 

Essa mudança na forma como se estrutura o trabalho acabou por alterar a 

relação do sujeito com o seu trabalho. No capitalismo, o trabalho não é mais 

necessariamente a realização do homem enquanto homem, em seu processo de 

apropriação da realidade e de sociabilidade. Na sociedade capitalista, o trabalho não 

é mais propriedade de quem o executa, num ciclo em que “o trabalhador trabalha sob 

o controle do capitalista, a quem pertence em seu trabalho” (MARX, 2014, p. 219).

 E se o trabalho, no contexto capitalista, não é mais de domínio do trabalhador, 

ele também não pode se afirmar sobre o produto do trabalho, ou seja, aquilo para o 

qual o trabalhador executou a sua função para realizar, o resultado de seu trabalho. 

Logo, aquilo que é produzido pelo trabalhador, ou seja, o produto do seu 

trabalho “é propriedade do capitalista, não do produtor imediato, o trabalhador. O 

capitalista paga, por exemplo, o valor diário da força de trabalho. Sua utilização, como 

a de qualquer outra mercadoria – por exemplo, a de um cavalo que alugou por dia -, 

pertence-lhe durante o dia” (MARX, 2014, p. 219). Ainda nesse contexto, “o capitalista 

compra a força de trabalho e incorpora o trabalho, fermento vivo, aos elementos 

mortos constitutivos do produto, os quais também lhe pertencem” (MARX, 2014, p. 

219). Pensando no trabalho de um professor em uma escola privada, as atividades, 

provas, roteiros de estudo e outras coisas são propriedade da escola e não do 

professor, pois, “o processo de trabalho é um processo que ocorre entre coisas que o 

capitalista comprou, entre coisas que lhe pertencem. O produto desse processo 

pertence-lhe do mesmo modo que o produto do processo de fermentação em sua 

adega (2014, p. 219). 

Entendendo o sentido do trabalho e daquilo que por ele é produzido, colocamos 

a necessidade de pensarmos os destinos do trabalho realizado em nossa sociedade 

e, em nossa pesquisa, enfatizando o trabalho docente, bem como o produto dele e 
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como vem sendo realizado de maneira alienada. Para isso, trataremos agora da 

alienação e de como ela acontece na sociedade capitalista. 

 

3.3 A vida alienada no sociometabolismo do capital 

 

Ao afirmarmos que o trabalho docente, no interior da sociedade capitalista, 

acontece em muitas situações de maneira alienada, não estamos em momento algum 

afirmando que o professor no Brasil é um sujeito alienado. O que acontece e 

entendemos ser pertinente abordar em nossa pesquisa, é tão somente que, no 

contexto que vivemos as relações que permeiam o trabalho docente são condições 

de alienação do trabalhador em relação ao que produz. 

A sociedade capitalista é marcada por contradições e a influência das relações 

capitalistas faz com que todas as atividades realizadas pelos sujeitos sejam 

impregnadas pelo sociometabolismo do capital. Entendendo o capital como relação 

social, vamos tentar ilustrar como ele aliena a vida social. Para isso, recorreremos a 

Mészáros que traz uma explicação sobre as mediações primárias existentes entre os 

seres e com o capital que, por meio das mediações de segunda ordem, toma o 

controle dos aspectos mais elementares da vida humana.  

[...] as formas essenciais da mediação primária abrangem as 
relações em cujo quadro tanto os indivíduos da espécie humana 
como as entrelaçadas condições culturais/ intelectuais/ morais/ 
materiais cada vez mais complexas de sua vida são 
reproduzidos segundo a margem de ação sócio-histórica 
disponível e cumulativamente ampliada (MÉSZÁROS, 2011, p. 
212) 

 

Essas condições colocadas por Mészáros (2011) acabam por interferir em 

aspectos da vida humana como: natalidade, o trabalho e suas relações, a economia 

e a distribuição dos recursos entre a sociedade, o controle da distribuição de alimentos 

e as leis e regras que regem e organizam a vida social. Porém, no contexto do 

capitalismo, acontece, que “inevitavelmente, as mediações de segunda ordem de 

sistemas de reprodução social historicamente específicos afetam profundamente a 

realização de quaisquer das funções de mediação primária” (MÉSZÁROS, 2011, P. 212, 

213). 

Nessa perspectiva, as mediações de segunda ordem agem diretamente na vida 

das pessoas dentro da sociedade capitalista. São elas que provocam a alienação com 
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seu alcance que vai desde o controle do Estado até as vidas individuais, passando 

por todas as esferas da sociedade, atuam na manutenção das coisas como elas estão 

e são. 

Dentro dessa lógica, de acordo com Mészáros, as mediações de segunda 

ordem “constituem uma desorientadora rede em que estão inseridos os indivíduos 

particulares” (2011, p. 187). Em qualquer esfera em que estejamos inseridos 

socialmente, o sociometabolismo age nos impregnando com seu “discurso mentiroso” 

sobre a possibilidade de “mobilidade social” que tem na exploração do trabalho um 

aliado. 

Nesta perspectiva Mészáros (2011) coloca que as mediações de segunda 

ordem do sistema capitalista pelas quais as funções essenciais da reprodução 

sociometabólica necessitam ser concretizadas, compõem uma desorientadora 

contextura em que se encontram os indivíduos particulares. Na qualidade de 

componentes de um agrupamento societário, eles são situados em alguma posição 

pré-determinado no arcabouço de comando do capital muito antes de instruir-se nas 

primeiras palavras na ambiência familiar. A despeito da fala mentirosa da ideologia 

dominante relativa à “mobilidade social”, eles poderão evadir-se do local de origem, 

na minoria simples dos casos, somente como indivíduos independentes, quem sabe 

traindo sua fidelidade de classe. O caráter completamente apologético acerca da 

“mobilidade social” é visto como um singelo acontecimento ao longo de séculos. A 

consequências da incontrolabilidade de todas as fugas individuais não alteraram nem 

mesmo minimamente o arcabouço de comando do capital que oprime e extrai o 

trabalho excedente. Muito menos convertem em democrática e “sem classes” a 

própria ordem social situada, assim como permanecem promovendo os políticos 

cínicos. 

A superação dessa lógica é desafio para a sociedade atual, necessitando de 

“uma crítica radical dos termos de referência fundamentais do Estado, uma vez que a 

modalidade historicamente estabelecida de tomada de decisão global afeta mais ou menos 

diretamente a totalidade das funções reprodutivas da sociedade, desde os processos 

produtivos materiais elementares até os domínios culturais mais mediados” (MÉSZÁROS, 

2015, p. 16).  

Para fugir da alienação é necessário, segundo Mészáros (2015, p. 17) “postular 

uma base sociometabólica substancialmente diferente para os processos de tomada 
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de decisão global da ordem social estabelecida”, uma tarefa de transformação da 

ordem vigente, por meio da associação entre os sujeitos que postule uma vida 

“autonomamente determinada pelos indivíduos livremente associados em todos os 

níveis de suas vidas” (MÉSZÁROS, 2015, p. 19). Assim, poderemos pensar em uma 

sociedade onde os Direitos Humanos serão mais do que um documento, pois, estarão 

garantidos nas relações entre os seres humanos. 

Podemos evidenciar como a alienação produzida pelo sociometabolismo do 

capital está inserida em todas as esferas das nossas vidas e promove reações em 

cadeia. Por essa razão, não seria possível falarmos sobre o trabalho docente sem 

empreendermos uma análise, ainda que superficial, das condições materiais na 

sociedade, a educação, a escola e o professor. Defendemos a ideia de que a 

educação deve ser um dos pilares de transformação da sociedade, como Mészáros 

(2005, p. 61) afirmou que “desde o início o papel da educação é de grande importância 

para romper com a internalização predominante nas escolhas políticas circunscritas à 

‘legitimação constitucional democrática’ do Estado capitalista que defende seus 

próprios interesses”.  

Para que isso aconteça, não podemos nos deixar levar por estratégias 

reformistas do capitalismo, que “indicam o agravamento das condições em todos os 

lugares, com as políticas de austeridade impostas impiedosamente pelos governos 

capitalistas sobre a sua população trabalhadora, mesmo nos países avançados mais 

ricos em termos capitalistas” (MÉSZÁROS, 2015, p. 26). É a velha história, toda vez 

que acontece uma crise, quem sangra é a classe trabalhadora, pois, o sistema do 

capital não admite perder, assim sempre conduz sua política com o intuito da 

“manutenção da rentabilidade de um sistema fetichista e cruelmente desumanizante” 

(MÉSZÁROS, 2015, p. 26) que conta com o apoio do Estado que atua na intenção de 

garantir a “sobrevivência contínua do sistema, mesmo que isso seja contrário à 

automitologia da “iniciativa privada” superior. 

Sendo assim, parafraseando o grande Milton Nascimento na sua canção Maria 

Maria, do ano de 1978, acreditamos que “é preciso ter manha, é preciso ter graça, é 

preciso ter sonho sempre, quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de 

ter fé na vida". Não queremos defender uma crença metafísica, mas sim uma luta em 

prol da transformação da sociedade e, enquanto professor e pesquisador, utilizar a 
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educação como ferramenta de luta contra a lógica fundante do capitalismo que se 

mostra insuportável e mergulhada numa crise irreversível. Como disse Mészáros “o 

Estado se afirma e se impõe como a montanha que devemos escalar e conquistar” 

(2015, p. 29). 

E para que possamos conquistar a montanha, é necessário que façamos o 

esforço analítico de tratar do trabalho docente dentro do contexto do capital, pois, é 

preciso saber as condições nas quais ele se realiza para que possamos pleitear por 

mudanças. 

 

3.4 O trabalho docente no contexto do capital 

Nosso esforço até o momento foi para conceituar a categoria trabalho e mostrar 

como ele vem acontecendo dentro da sociedade capitalista. Entendemos que esse 

percurso é fundamental para que, a partir de agora, possamos abordar de maneira 

específica o trabalho docente, que, por ser trabalho, reúne e congrega todas as 

problemáticas por nós trazidas anteriormente, porém, a docência reúne características 

específicas que procuraremos trazer, para relacioná-las ao tema do trabalho e 

procurar assim, chegar a algumas conclusões sobre a realização do trabalho docente. 

A docência é a realização de um trabalho com características específicas 

atreladas a sua natureza pedagógica, que entendemos ter como função a “formação 

de personalidades humano-históricas, por meio do ensino-aprendizado” (PARO, 

2018, p. 69), onde “tanto o educador quanto o educando são considerados 

trabalhadores que despendem sua energia humana (força de trabalho) na realização 

do produto” (PARO, 2018, p. 69). As colocações do autor são importantes para o 

entendimento do que é ser professor, ou seja, um sujeito que está inserido em um 

contexto de relações que é a própria vida em sociedade e que também está no seio 

da escola. 

Aliado a tudo isso, ainda encontramos o problema de se enxergar a docência 

como vocação, tal qual um sacerdote, o que não nos parece ser verdadeiro, dada a 

carga de trabalho que os professores vivenciam em suas jornadas, o que nos faz 

entender que “o trabalho docente é simplesmente trabalho, como qualquer outro 

trabalho, a única distinção possível é o seu valor de reprodução” (SÁ, 1986, p. 26, 27) 

e que se complementa com o que Paro nos coloca quando diz que o professor 
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alienado não tem controle sobre o que produz. Sendo assim, o que diferenciava o 

trabalho do professor, ou seja, a “sua especificidade perdida, ao perder para o capital 

o saber que concentrava, torna-a, proletária como qualquer outra” (SÁ, 1986, p. 26, 

27). 

Os referenciais teóricos nos permitem entender que discursos sobre 

abnegação ou aceitação de condições desfavoráveis devem ser combatidos com 

argumentos sólidos e com a leitura da realidade que vivem professoras e professores. 

Tais argumentos costumam servir para uma espécie de “perpetuação” de práticas e 

condições desfavoráveis para o professor, porém, lucrativas e eficazes para quem 

detém o controle dos locais onde trabalhamos. 

Por isso, é fundamental que ampliemos nossos horizontes de busca por 

conhecimento. A tomada de consciência acontece quando teoria e prática andam 

juntas em uma relação harmoniosa em que uma auxilia a outra. Assim, pensar no 

professor como um trabalhador torna-se fundamental para que possamos refletir 

sobre como a atividade docente vem sendo realizada e quais são os problemas que 

professoras e professores têm vivenciado em suas rotinas nas escolas. Ao atribuir à 

docência uma aura vocacional ou sacerdotal, diminui-se a margem para um debate 

sobre as condições nas quais o trabalho docente se realiza e os possíveis sofrimentos 

pelos quais possa passar o professor. Fica mais fácil emplacar ideias de que devemos 

ser resilientes, gratos ou esperançosos, porém, sem a práxis combativa nada mudará. 

3.5 Alienação do trabalho docente 

Pensando um pouco em nosso objeto de pesquisa, o trabalho docente, 

precisamos nos ater sobre alguns pontos importantes: o primeiro trata sobre como o 

trabalho docente como uma produção imaterial, ou seja, como algo que “o resultado 

do trabalho não é tangível” (PARO, 2018, p. 64), porém, “o trabalho como realização 

histórica do homem é uma atividade (adequada a um fim) e não há vantagem 

nenhuma em considerá-lo material ou imaterial. O que pode ser material ou imaterial 

é seu produto” (PARO, 2018, p. 64).  

Sobre isso, Paro afirma que “o produto do processo educativo consiste no ser 

humano educado; por isso, diferentemente do que acredita a pedagogia tradicional, 

boa escola não é a que dá boas aulas, mas aquela que forma bons cidadãos” (PARO, 

2018, p. 69) e completa dizendo que “não há nada de errado em se exigir que a escola 
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seja produtiva, desde que a medida de sua produtividade se refira ao produto que lhe 

cumpre oferecer: o aluno educado” (PARO, 2018, p. 69 e 70). 

O problema é que na lógica dos reformadores empresariais, o eixo educativo 

está voltado para a avaliação, algo que abordamos no capítulo 1 e que, como Freitas 

coloca, é reflexo de um período de reformas educacionais em busca de resultados. 

Diante desse panorama, o trabalho docente ficou cada vez mais padronizado, 

o que acabou “esvaziando a ação dos profissionais da educação sobre as categorias 

do processo pedagógico, de forma a cercear um possível avanço progressista no 

interior da escola e atrelar esta instituição às necessidades de reestruturação 

produtiva e do crescimento empresarial” (FREITAS, 2014, p. 1092). Todo esse 

esvaziamento da ação pedagógica e a centralidade da avaliação foram pensadas para 

afastar a criança da vida e o ensino e consequentemente “afastar a juventude dos 

problemas ou melhor das contradições sociais com o propósito de fornecer a ela, por 

antecipação, uma interpretação para tais contradições, antes que ela mesma 

desenvolvesse sua própria interpretação, fora do controle dos interesses dominantes” 

(FREITAS, 2014, p. 1093). 

Assim, o trabalho docente é realizado de maneira alienada, uma vez que entra 

na lógica “da padronização e automação das atividades, tornando o trabalhador um 

apêndice substituível da máquina e seu desempenho monitorado por indicadores de 

qualidade que, se atingidos, autorizam recompensas definidas e contingentes aos 

índices” (FREITAS, 2014, p. 1093). O que Freitas complementa quando afirma que: 

hoje é fato visível nas escolas que a avaliação externa orienta e 
determina os objetivos e a extensão das disciplinas (em especial 
português e matemática, mas não menos as demais disciplinas 
pois que interfere nos tempos que a escola permite dedicar a 
estas). A repercussão nas outras categorias pedagógicas vai se 
estabelecendo por meio da pressão crescente das avaliações 
externas que influencia o quê o professor e a escola assumem 
como conteúdo e como método (2014, p. 1094) 

 Entendemos ser impossível pensar no trabalho docente sem levar em 

consideração a alienação, que precisa ser entendida como condição limitadora para 

a realização do trabalho do professor. Dentro da lógica capitalista permeada pelas 

mediações de segunda ordem, que tratamos anteriormente, toda a construção da 

docência é perpassada pelos interesses do capital, o que faz com que o que é 
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realizado, os objetivos e os resultados obtidos não estejam sob o controle do 

professor, o que faz com que concluamos que o trabalho acontece de maneira 

alienada. 

 Nossa pesquisa, atendendo o nosso desejo de contribuir para o debate sobre 

o trabalho docente, se viu impactada pelos efeitos da pandemia que assola o mundo 

desde o início do ano de 2020. Os impactos do cenário atual imprimiram mudanças 

em todas as esferas da vida social, o que implica dizer que o trabalho docente também 

foi afetado. Sobre isso, trataremos no item a seguir e também nas entrevistas que 

realizaremos com os professores. 

 

3.6 O trabalho docente durante a pandemia: algumas considerações 

 

 A insistente narrativa de que não podemos parar é um retrato fiel sobre a lógica 

de que para o capital, o lucro tem prioridade em relação à vida de quem o executa. 

 O sistema do capital está em crise, como Mészáros (2015) já nos alertou, mas, 

com a pandemia os efeitos dessa crise se tornaram ainda mais nefastos para os mais 

pobres, entre eles, todos os marginalizados pelo sistema, como negros, mulheres e 

empobrecidos. Marx outrora já havia dito que sempre que precisa se reformar para 

garantir sua continuidade, o capital usa toda sua maldade para “sangrar” na carne 

daqueles que sempre são relegados ao papel de força motriz do capital, porém, sem 

humanidade, uma vez que “o COVID-19 exibe todas as características de uma 

pandemia de classe, gênero e raça. Embora os esforços de mitigação estejam 

convenientemente ocultos na retórica de que ‘todos estamos juntos nesta guerra’, as 

práticas, em particular por parte dos governos nacionais, sugerem motivações mais 

sombrias” (ANTUNES, 2020, p. 18).  

  
 Nesse esteio, Antunes reclassifica o momento dizendo que vivemos um cenário 

de capital pandêmico. Dada a crise sanitária e econômica, todos os desprovidos de 

recursos estão fadados a um dilema injusto e maléfico de decidir entre morrer de fome 

ou sair e se arriscar a morrer por causa do vírus. Por isso, Antunes (2020, p. 19) nos 

diz que o capital pandêmico 

tem um claro caráter discriminatório em relação às classes 
sociais, pois sua dinâmica é muito mais brutal e intensa para a 
humanidade que depende do próprio trabalho para sobreviver. A 
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classe burguesa, incluindo seus séquitos de altos gestores, tem 
seus fortes instrumentos de defesa (recursos hospitalares 
privilegiados, condições de habitação que lhes permite escolher 
as melhores condições de realizar suas quarentenas etc.), 
enquanto na classe-que-vive-do-trabalho a luta é para ver quem 
consegue sobreviver 

 

Nessa perspectiva, buscando sobreviver, a classe trabalhadora brasileira “se 

encontra sob fogo cruzado: é preciso que haja isolamento social e quarentena para 

se evitar o contágio pelo coronavírus. Sem isso, a classe trabalhadora será cada vez 

mais contaminada, adoecendo e perecendo em maior quantidade” (ANTUNES, 2020, 

p. 19), o que escancara toda a crueldade do sistema do capital. E nesse fogo cruzado, 

a pergunta que fica é: “mas como ficarão em isolamento social os/as 

desempregados/as, os/as informais, os trabalhadores/as intermitentes, os/as 

uberizados/as, os/as subutilizado/as, os/as terceirizado/as, isto é, aqueles que não 

têm direitos sociais e que recebem salários somente quando executam algum 

trabalho? 

O que podemos concluir nesse cenário de morte é que o trabalhador está “entre 

a situação famélica e a contaminação virótica, ambas empurrando para a mortalidade 

e a letalidade. Tal vilipêndio se acentua ininterruptamente pela autocracia de 

Bolsonaro e pela pragmática neoliberal primitiva e antissocial de Guedes” (ANTUNES, 

2020, p. 20). 

 Diante desse cenário, o trabalho também vem sendo afetado fortemente. 

Podemos perceber que “bastaram alguns meses de pandemia para tornar evidente 

que as principais medidas tomadas pelo governo Bolsonaro têm por objetivo atender 

aos interesses de uma burguesia predadora e predatória que aqui gorjeia” 

(ANTUNES, 2020, p. 24) 

 No Estado de São Paulo, o secretário da Educação Rossieli Soares, sempre 

foi um entusiasta do retorno das atividades escolares. Em entrevista concedida à 

Agência Estado no dia 04/07/2021, Rossieli defendendo a volta às aulas, relativizando 

os efeitos da pandemia. 

 A fala do secretário corroborou, ao nosso entender, o que tratamos 

anteriormente sobre a visão dos reformadores empresariais da educação. Ao 

interpretarmos suas palavras, podemos perceber a ideia de que a escola, nessa 

construção reformadora, garantirá as oportunidades “às camadas populares imersas 

na pobreza, na qual mergulharam por demérito próprio ou falta de oportunidade” 
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(FREITAS, 2014, p. 1090). Aqui, não se discutem os efeitos da crise pandêmica para 

os estudantes e para os professores e fica explícita a preocupação com os futuros 

índices que serão obtidos em avaliações externas, não sendo colocado em momento 

algum uma perspectiva mais humanista para a educação. 

 A intromissão dos reformadores empresariais na educação busca “padronizar 

e liberar um pouco mais de acesso ao conhecimento sem com isso perder o controle 

político e ideológico da escola” (FREITAS, 2014, p. 1091), tendo neles próprios a 

chave da suposta solução para os problemas da educação e, com isso, impactando 

diretamente no trabalho docente, uma vez que, para ter o controle do processo 

educativo, os reformadores precisam que se “desmoralize o magistério e os 

profissionais da educação, que se mobilize as forças conservadoras e de senso 

comum da ‘sociedade’ em apoio às suas teses (incluindo os pais), e que se privatize 

a operação das escolas” (FREITAS, 2014, p. 1091). 

 

3.6.1 O trabalho docente na escola privada durante a pandemia: dados 

estatísticos e reflexões 

   

Todo panorama apresentado até aqui traz impactos no trabalho docente, ajuda 

para que ele aconteça de forma alienada e não aponta para mudanças. Para ilustrar 

o que colocamos até aqui, traremos dados sobre o trabalho docente em escolas 

privadas do Brasil, retirados do relatório Docência na Educação Básica Privada em 

tempo de Pandemia, realizado pelo Grupo de Estudos sobre Política Educacional e 

Trabalho Docente da Universidade Federal de Minas Gerais (Gestrado, 2020), que 

realizou entrevistas com professores de escolas privadas de 23 estados e do Distrito 

Federal. 

 Apontando para as dificuldades trazidas com a pandemia, o relatório do 

GESTRADO (2020) indica aspectos importantes e que impactaram nas rotinas de 

trabalho dos professores. Perguntados sobre a experiência anterior com aulas 

remotas, a pesquisa traz os seguintes dados: 8,1% (Educação Infantil), 8,4% (Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais), 9,0% (Ensino Fundamental – Anos Finais) e 21,1% 

(Ensino Médio) disseram ter experiência com esse tipo de aula, o que sinaliza que 

poucos professores tinham contato com o trabalho remoto antes da pandemia. 
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 Ao serem perguntados sobre a formação para o uso de tecnologias digitais, os 

dados foram os seguintes: entre os professores de Educação Infantil 47% disseram 

que a formação está acontecendo por conta própria, 24% declararam estar acessando 

tutoriais para aprender a utilizar as ferramentas virtuais, 13% colocaram que estão 

recebendo formação oferecida pela escola, 4% vêm recebendo formação oferecida 

por outra instituição e 13% recebem formação oferecida pela instituição empregadora. 

 Entre os professores de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, o relatório traz os 

seguintes dados: 34% colocaram que a formação está acontecendo por conta própria, 

31% disseram estar acessando tutoriais para aprender a utilizar as ferramentas 

virtuais, 18% responderam que estão recebendo formação oferecida pela escola, 2% 

estão recebendo formação oferecida por outra instituição e 15% recebem formação 

oferecida pela instituição empregadora.  

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, os números são os seguintes: 28% 

responderam a formação está ocorrendo por conta própria, 35% vêm acessando 

tutoriais para aprender a utilizar as ferramentas virtuais, 15% têm recebido formação 

das escolas que atuam, 3% estão recebendo formação oferecida por outra instituição 

e 18% disseram receber a formação pela instituição empregadora. 

Por fim, sobre os professores do Ensino Médio, os dados mostraram que: 25% 

a formação está acontecendo por conta própria, 32% estão acessando tutoriais para 

aprender a utilizar as ferramentas virtuais, 18% responderam que estão recebendo 

formação oferecida pela escola, 5% vêm recebendo formação oferecida por outra 

instituição e 20% recebem formação oferecida pela instituição empregadora. 

Os dados coletados pelo relatório do GESTRADO (2020) nos mostram que 

existem déficits muito grandes quanto a oferta de formação por parte das escolas 

privadas, bem como podemos perceber que as aulas remotas não faziam parte da 

rotina dos professores, uma vez que no Ensino Médio, onde a pesquisa aponta para 

uma maior utilização do recurso, apenas 21,1% dos professores responderam ter 

algum tipo de experiência com esse tipo de aula. As tecnologias e seus manejos foram 

fundamentais para a realização do trabalho docente, em especial no ano de 2020, 

como podemos observar quando, segundo o relatório do GESTRADO (2020), 96,5% 

dos professores entrevistados responderam que realizam atividades de trabalho a 

distância. 
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 O relatório traz informações concretas sobre a percepção dos professores 

quanto às suas rotinas de trabalho e o quanto a pandemia aumentou o tempo 

despendido para a realização do trabalho. De acordo com as respostas obtidas pelo 

GESTRADO (2020), entre os professores da Educação Infantil 82,1% disseram que 

seu trabalho aumentou, sendo que 12,6% disseram que a rotina de trabalho continuou 

a mesma e 5,3% responderam que o trabalho diminuiu. Quando ouvidos os 

professores de Ensino Fundamental dos Anos Finais, a pesquisa aponta para 95,3% 

dos professores dizendo que seu trabalho aumentou, tendo 4,2% dizendo que a rotina 

continuou a mesma e apenas 0,4% colocando que o trabalho diminuiu. No recorte do 

Ensino Fundamental – Anos Finais, para 93,6% o trabalho aumentou, enquanto 4,9% 

disseram que não houve mudança e 1,5% responderam que o trabalho diminuiu. Por 

fim, para 93,7% dos professores do Ensino Médio o trabalho aumentou, enquanto 

4,9% entendem que o trabalho continua o mesmo e 1,4% responderam estar 

trabalhando menos. 

 Todos esses dados apontam para a intensificação do trabalho docente no 

contexto da pandemia. Se por um lado aumentou de forma drástica, por outro lado 

trouxe uma diminuição da participação dos alunos nas aulas, de acordo com os 

professores entrevistados. De acordo com GESTRADO (2020), para 23% dos 

professores entrevistados a participação dos alunos diminuiu drasticamente, 

enquanto 50,8% responderam que a participação diminuiu um pouco. Na mesma 

pesquisa, 21,5% disseram que a participação se manteve igual e apenas 4,6% 

consideram que ela aumentou. 

 Entendemos que os dados coletados pela pesquisa realizada pelo Grupo de 

Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente, da Universidade Federal de 

Minas Gerais, corroboram nossas impressões sobre como a pandemia trouxe 

consequências negativas para o professor e o seu trabalho. Durante o período de 

trabalho remoto, os professores tiveram sua vida privada, sua residência e seu tempo 

de descanso invadidos, uma vez que o “espaço que antes era de repouso, agora é um 

espaço de trabalho. O WhatsApp, assim como o Instagram, que antes era de uso 

particular, agora também são ferramentas de contato profissional, a fim de possibilitar 

maior interação do professor com o estudante” (PALUDO, 2020, p. 49). 

 Também é preciso dizer que os protocolos de segurança para o retorno às 

aulas presenciais não foram plenamente seguidos pelas escolas, levando em 
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consideração a continuidade dos casos de covid e a insegurança relacionada à 

contaminação no ambiente escolar, o que fez com que: 

os docentes retomam o ensino presencial, ou adotam as formas 
mais precárias de atividades que serão travestidas de “ensino 
remoto” ou “ensino híbrido” para serem contabilizadas como 
parte de uma carga horária letiva em que a educação escolar 
não estará de fato sendo efetivada. As formas de ensino 
presencial, remoto ou híbrido são apresentadas como se 
fossem as únicas questões em jogo, como se elas resolvessem 
de fato o problema do acesso à educação, como se não fosse 
preciso, nos três casos, produzir novas condições para que a 
formação escolar ocorra de forma digna, adequada e sem impor 
risco à vida (NEPOMUCENO; ALGEBAILE, 2021, p. 207) 

 A pandemia só intensificou uma realidade que degrada as condições de 

trabalho do professor, pois tira a humanidade da relação educacional e coloca o 

professor como alguém que precisa produzir a qualquer custo e em qualquer cenário. 

E nesse contexto, os reformadores empresariais despreocupados com o trabalho 

docente e imbuídos de seu espírito predador estão aumentando seus lucros, como o 

empresário Jorge Lemann que em uma entrevista disse que “o que eu gosto mais é 

que toda crise é cheia de oportunidades” (O GLOBO, 2020). (NEPOMUCENO; 

ALGEBAILE, 2021, p. 207). Deve ser por isso que os bilionários tiveram aumento em 

seus ganhos nos anos de 2020 e 2021. 

Por tudo o que foi escrito até aqui, entendemos que pensar em autocontrole do 

trabalho docente, dentro do atual cenário, é mais uma potencialidade do que algo 

concreto. A possibilidade de um trabalho docente autocontrolado, pelo alicerce 

teórico, não se realiza por conta do cotidiano alienado mediado pelo capital. Por isso, 

entendemos que a categoria autocontrole pode surgir como proposta e caminho para 

outra prática, algo que pode emergir de experiências pontuais dos professores 

entrevistados e da perspectiva teórica de Mészáros (2015), o que nesse trabalho 

trataremos após as devidas análises das entrevistas, nas considerações finais, que 

aparecem ao final do próximo capítulo. 
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4. O TRABALHO DOCENTE EM ESCOLAS PRIVADAS DA CIDADE DE SANTOS 

E SÃO VICENTE: ASPECTOS DA ALIENAÇÃO E DO AUTOCONTROLE 

 O quarto capítulo de nossa dissertação é dedicado a apresentação dos dados 

obtidos no campo da pesquisa, onde traremos uma breve apresentação das cidades 

de Santos e São Vicente, o perfil dos professores entrevistados e dos seus 

depoimentos, considerando as categorias de análise definidas por nós para esta 

pesquisa. 

 

4.1 As cidades de Santos e São Vicente: breve caracterização 

O município de Santos é o mais populoso da Região Metropolitana da Baixada 

Santista tendo, segundo estimativas do IBGE do ano de 2020, aproximadamente 

433.656 habitantes. Já o município de São Vicente conta com uma população 

aproximada de 368.355 habitantes, segundo estimativas do mesmo IBGE de 2019. 

A cidade de Santos apresenta números muito interessantes em relação a 

indicativos sociais, mesmo com as inúmeras contradições que marcam a sua 

população, por exemplo, mesmo com um alto Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), a cidade tem a maior favela sobre palafitas da América do Sul. De acordo com 

o IBGE, em dados relativos ao ano de 2018, a cidade de Santos tinha em sua 

população economicamente ativa uma média salarial de 3,4 salários-mínimos o que a 

colocava à época entre as 90 cidades com melhor média de rendimentos do país. 

Outro dado pertinente é que, segundo o mesmo IBGE, mas em números do ano de 

2010, a escolarização de crianças e jovens entre 6 e 14 anos era de 98,2%. 

Sobre o número de docentes atuando na cidade de Santos, segundo dados da 

Sinopse da Educação Básica do ano de 2019, havia um total de 5.263 professores 

atuando no ensino básico, sendo que destes 2.799 atuam em escolas da rede privada. 

Esses números não contemplam a possibilidade de haver professores trabalhando 

nas duas redes simultaneamente. A cidade conta com 105 escolas privadas, que 

receberam em matrículas o total de 39.263 alunos. 

A cidade de São Vicente apresenta números mais modestos em relação a 

indicativos sociais e tem uma realidade de muita exclusão, principalmente para os 
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moradores de sua área continental, que sofrem com a falta de infraestrutura, 

transporte público precário e abandono por parte dos governantes. De acordo com o 

IBGE, em dados relativos ao ano de 2018, a cidade tinha em sua população 

economicamente ativa uma média salarial de 2,6 salários-mínimos, o que a colocava 

na posição 466 no ranking das cidades com melhor média de rendimentos do país. 

Sobre a escolarização, entre crianças e jovens entre 6 e 14 anos, o índice era de 

96,7%, segundo o mesmo IBGE, mas em números do ano de 2010.  

Segundo dados da Sinopse da Educação Básica do ano de 2019, a cidade de 

São Vicente contava com 1.114 professores trabalhando em alguma das 50 escolas 

particulares da cidade. Essas escolas receberam, de acordo com os dados de 2019, 

um total de 14.104 alunos matriculados na educação básica. 

Outro dado que trazemos sobre as duas cidades é que a cidade de Santos 

conta com um total de 108 escolas públicas, sendo 23 escolas estaduais que oferecem 

os segmentos do Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio, sendo que 

algumas destas também oferecem a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 85 

unidades educacionais que oferecem aos munícipes os segmentos da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 

Já a cidade de São Vicente conta com um total de 102 escolas públicas, sendo 

25 escolas estaduais e 77 unidades educacionais administradas pelo município. As 

informações foram retiradas do endereço eletrônico da Secretaria Estadual de 

Educação do Estado de São Paulo. 

O que é perceptível nessas informações, é que as duas cidades juntas têm um 

número alto de professores (3.913) atuando na educação básica privada, que constitui 

o universo desta pesquisa. Também é importante salientar que as duas cidades 

somam um total de 53.367 alunos matriculados nas escolas privadas, em números da 

Sinopse da Educação Básica de 2019.  

 

4.2 Perfil dos professores entrevistados 

 Realizamos 10 entrevistas no período de 19 a 23 de julho de 2021, todas pela 

plataforma Zoom e gravadas para a realização das transcrições e, posteriormente, 

das análises necessárias. As entrevistas tiveram duração entre 45 e 80 minutos, com 
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exceção de uma, que durou 160 minutos. Utilizamos um roteiro semiestruturado que 

foi pensado tendo em vista os aportes teóricos sobre trabalho docente e os objetivos 

desta pesquisa.  

 Sobre o perfil dos entrevistados, quanto à faixa etária temos os seguintes 

dados: 01 professora com menos de 30 anos, 04 professores entre 30 e 35 anos, 03 

professores entre 36 e 40 anos e, por fim, 02 professores acima de 41 anos. Em 

relação ao tempo em que lecionam, os nossos entrevistados se encontram nas 

seguintes situações: 01 professora leciona há 05 anos, 03 professores lecionam entre 

06 e 10 anos, 03 professores lecionam entre 11 e 15 anos e, finalizando esse tópico, 

03 professores lecionam entre 16 e 20 anos. 

 Perguntamos para os professores sobre sua formação inicial e obtivemos as 

seguintes respostas: 04 possuem formação em Pedagogia, 02 em História, 02 em 

Letras, 01 Licenciatura Plena em Estudos Sociais, 01 em Geografia, 01 em Filosofia 

e 01 em Sociologia. É importante ressaltar que alguns professores têm mais de uma 

graduação. Quando perguntados sobre possuírem pós-graduação, obtivemos a 

resposta que todos possuem essa formação, sendo que desses, 05 professores têm 

pós-graduação stricto sensu e 06 pós-graduação lato sensu. Nesse item temos um 

professor que possui em seu currículo os dois tipos de titulação. 

 Sobre as etapas da educação básica em que atuam, os professores 

entrevistados encontram-se dispostos da seguinte maneira: 01 professora 

trabalhando com a Educação Infantil, 01 professora trabalhando com o Ensino 

Fundamental Anos Iniciais, 04 professores atuando no Ensino Fundamental Anos 

Finais e Ensino Médio concomitantemente, 01 professora atuando exclusivamente no 

Ensino Fundamental Anos Finais, 02 professores atuando exclusivamente no Ensino 

Médio e 01 professor que atua no Ensino Fundamental Anos Iniciais, Anos Finais e 

no Ensino Médio. 

 Quando perguntados sobre as disciplinas que lecionam, 09 professores atuam 

em áreas relacionadas a sua formação e 01 professor respondeu que não atua, 

porém, é importante colocar que esse docente possui mestrado e doutorado na área 

relativa à matéria que leciona. Em nosso universo de entrevistas, perguntados sobre 

as matérias que lecionam, encontramos 02 professoras polivalentes, ou seja, que 

atuam nas etapas da Educação Infantil ou Ensino Fundamental Anos Iniciais e que 
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atuam na formação geral lecionando disciplinas variadas, 03 professores de História, 

02 professores de Sociologia, 02 professores de Geografia, 01 professora de 

Literatura, 01 professor de Física, 01 professora que leciona as disciplinas de 

Ciências, Biologia e Projeto de Vida. 

 Os professores entrevistados não atuam na Rede Pública de Educação, sendo 

que 02 professores trabalham na cidade de São Vicente e 07 na cidade de Santos, e 

01 dos entrevistados trabalha em escolas privadas das duas cidades. Dos 10 

entrevistados, 05 professores, quando entrevistados, trabalhavam em uma escola e 

05 professores atuam em duas escolas. Por fim, perguntamos aos professores sobre 

a quantidade de horas/aula trabalhadas por semana e as respostas foram as 

seguintes: 02 professores trabalham até 15h/aula, 03 professores entre 16h/aula e 

20h/aula, 01 professor entre 21h/aula e 25h/aula, 01 professor entre 26h/aula e 

30h/aula, 01 professor entre 31h/aula e 35h/aula e 02 professores trabalham entre 

36h/aula e 41h/aula. 

 

4.3 Informações sobre as escolas 

 Para facilitar a compreensão do trabalho dos professores entrevistados, 

entendemos ser fundamental uma breve explicação sobre as escolas onde eles 

realizam suas atividades docentes. Com o intuito de manter preservados os 

trabalhadores e as informações que nos foram confiadas, resolvemos adotar 

nomenclaturas que contam com o nome “Escola” e numerá-las de 1 à 10. Atentamos 

também ao fato de que, apesar de termos 3 professores que trabalham em São 

Vicente, todos atuam na mesma escola, porém, não informamos a eles e para nenhum 

outro entrevistado quais seriam os professores ouvidos, pois, acreditamos que tal 

sigilo deixaria o professor mais seguro quanto as informações que nos passaria.  

 

4.3.1 Sobre as escolas 

A Escola 1 está situada na cidade de São Vicente, no Centro e foi fundada no 

ano de 1979. Nessa escola trabalham os professores 1, 5 e 9, porém, as informações 

ofertadas não aparecem de maneira idêntica, o que nos permite inferir que nem 

sempre as informações são compartilhadas com os professores e também um 
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possível cenário de vínculo frágil entre o professor e a escola. As demais escolas 

apresentadas no texto estão situadas na cidade de Santos. 

Sobre as escolas de Santos 

As escolas 5 e 10 são as mais afastadas da orla da praia de Santos e esse 

fator implica no valor das suas mensalidades e, também, no valor da remuneração 

dos professores. Outro aspecto a ser salientado é de que a Escola 1, que fica em São 

Vicente, também remunera menos os seus professores em detrimento as escolas 

situadas na região da orla de Santos, com exceção da Escola 4, que paga um valor 

equivalente as escolas 1, 5 e 10, mesmo estando no bairro do Embaré, tendo a 

perspectiva dos dados apresentados anteriormente. 

A Escola 2 foi fundada no ano de 1992 e está situada no bairro do Embaré. A 

Escola 3 é tradicional na cidade de Santos, localizada no bairro do Boqueirão, foi 

fundada no ano de 1923 e é administrada por freiras católicas. A Escola 4, fundada 

no ano de 1987, também está sediada no bairro do Embaré. A Escola 5 está no bairro 

do Gonzaga e tem a sua inauguração no ano de 2004. 

A Escola 6, localizada no bairro do Boqueirão, teve o seu início no ano de 1987, 

como uma escola de idiomas e tornou-se uma escola de educação básica no ano de 

2013. A Escola 7 data do ano de 1917 fundada por padres carmelitas, mas, no ano de 

1975 foi adquirida por uma família que até hoje é a proprietária da instituição. A Escola 

8, nascida no ano de 1993, está no bairro da Pompeia. A Escola 9, situada no bairro 

do José Menino, tem o início de suas atividades no ano de 1902 e desde o ano de 

1977 é parte de um complexo educacional vinculado a Igreja Católica da Diocese de 

Santos. Por fim, a Escola 10 está situada no bairro da Encruzilhada e iniciou as suas 

atividades no ano de 1995. 

Todas as escolas oferecem para a comunidade as etapas escolares da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos 

Finais e o Ensino Médio. 
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Sobre a Orla de Santos 

 

Retirado do site: https://santosturismo.wordpress.com/mapa/ 

A região da Orla da cidade de Santos é aquela que abriga a maior parte das 

escolas que compõem essa pesquisa, sendo que das 9 escolas da cidade de Santos 

apenas a Escola 10 não está situada nessa região.  

Na Orla de Santos estão localizados os grandes empreendimentos da cidade, 

como shoppings centers, grandes torres de prédios, centro de convenções e 

equipamentos públicos como o Aquário, Museu de Pesca, Orquidário, Jardins da Praia 

entre outros. 

Segundo dados do Diagnóstico Socioterritorial da Política de Assistência Social 

do Município de Santos, de 2021, a região da Orla é proporcionalmente a que menos 

possui famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Dizemos proporcionalmente 

por que a área continental da cidade apresenta o menor percentual de beneficiários 

do programa do Governo Federal, porém, dentro dos 280,9 km2 de área da cidade, de 

acordo com dados do IBGE de 2017, apenas 0,7% da população da cidade habita 

essa região da cidade. 

Sobre o Bolsa Família é importante conceituar que foi um programa criado no 

ano de 2003 que têm por objetivos o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil, 

podendo fazer parte do programa todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 

89,00 mensais; e famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, 

desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. 
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No gráfico abaixo, podemos visualizar dados do ano de 2020 de beneficiários 

do Programa Bolsa Família. 

 

Tal justificativa nos pareceu pertinente para mostrar que a cidade de Santos 

tem na região da Orla um menor número de pessoas assistidas por programas de 

auxílio de renda, o que nos leva a considerar sua condição de maior privilégio em 

relação a outras áreas da cidade. 

 

4.4 Análise dos dados coletados nos questionários abertos 

Os questionários abertos (realizados no mês de março de 2022), que se 

encontra no Apêndice 3, foram realizados após as entrevistas que aconteceram no 

mês de julho de 2021, com o objetivo de obter mais informações sobre as escolas 

onde os professores trabalham, pois, assim como cada professor percebe seu 

trabalho de maneira particular, também é verdade que esta percepção se tece na 

relação com o ambiente onde realiza o seu trabalho. E, cada escola é uma escola, o 
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que, ao generalizar-se as análises das percepções dos professores entrevistados para 

uma hipotética escola privada sem delimitarmos as suas especificidades, captadas 

dentro das possibilidades e limites desta pesquisa, estaríamos realizando um trabalho 

incompleto e pouco conclusivo. 

 Por esse motivo, realizamos um questionário aberto com os professores 

entrevistados no qual procuramos levantar dados sobre aspectos pertinentes de suas 

escolas, tais como: quantidade de alunos, as etapas ofertadas pela escola, quantidade 

de professores, coordenação pedagógica, espaço físico da escola e das salas, 

infraestrutura, bairro, condições para a realização do trabalho, além dos valores da 

hora/aula e mensalidade. 

 As informações coletadas foram agrupadas em quadros (abaixo) organizados 

por escola, onde, as informações prestadas estão colocadas e, em seguida, 

analisadas com o intuito de mostrar aspectos relacionados às condições de trabalho 

dos docentes. 
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Quadro 9 – Escola 1 

Professor 1 5 9 

Quantidade de 
alunos na escola 

600 600 800 

Quais etapas são 
oferecidas pela 

escola 

Infantil, 
Fundamental anos 
iniciais e finais e 

Médio 

Infantil, 
Fundamental anos 
iniciais e finais e 

Médio 

Infantil, 
Fundamental anos 
iniciais e finais e 

Médio 

Quantidade de 
professores 

30 30 Não soube informar 

Bairro Centro (São 
Vicente) 

Centro (São 
Vicente) 

Centro (São 
Vicente) 

Valor da 
Mensalidade 

R$1200,00 Não soube informar R$1200,00 

Quais etapas de 
atuação 

Ensino Médio Ensino 
Fundamental – 
Anos Iniciais e 

Finais 

Ensino 
Fundamental – 
Anos Iniciais 

Valor da hora/aula R$30,00 R$25,00 R$20,00 

Remuneração por 
reunião 

Não Sim Sim 

Coordenador 
pedagógico 

Coordenador Geral Coordenador Geral Coordenador Geral 

Reunião 
Pedagógica 

Reunião Mensal Reunião bimestral Reunião Mensal 

Realiza trabalhos 
extras? 

Sim Sim Sim 

Remunerados? Não remunerado Não remunerado Não remunerado 

Quantidade de 
alunos por sala 

25 Em média 25 De 10 a 25 

Salas de aula 
adequadas? 

Sim Sim Sim 

Estrutura da escola 
adequada? 

Sim Sim Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 10 – Escola 2 

Professor 3 4 

Quantidade de 
alunos na escola 

1000 1000 

Quais etapas são 
oferecidas pela 

escola? 

Infantil, Fundamental anos 
iniciais e finais e Médio 

Infantil, Fundamental anos 
iniciais e finais e Médio 

Quantidade de 
professores 

90 60 

Bairro Embaré (Santos) Embaré (Santos) 

Valor da 
Mensalidade 

R$1800,00 R$2000,00 

Quais etapas de 
atuação 

Ensino Fundamental – Anos 
Finais e Ensino Médio 

Ensino Médio 

Valor da hora/aula R$41,00 (EFAF) e R$ 55,00 
(EM) 

R$55,00 

Remuneração por 
reunião 

Sim Sim 

Coordenador 
pedagógico 

Coordenador Geral Coordenador por etapa 

Reunião 
Pedagógica 

Reuniões quinzenais   Reuniões quinzenais   

Realiza trabalhos 
extras? 

Sim Sim 

Remunerados? Remunerado Remunerado parcialmente 

Quantidade de 
alunos por sala 

29 Em média 30 

Salas de aula 
adequadas? 

Algumas  Sim  

Estrutura da escola 
adequada? 

Não informou  Não 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 11 – Escola 3 

Professor 2 

Quantidade de alunos na 
escola 

500 

Quais etapas são oferecidas 
pela escola? 

Infantil, Fundamental anos iniciais e finais e Médio 

Quantidade de professores 80 

Bairro Boqueirão (Santos) 

Valor da Mensalidade R$2.391,50 (EFAF) e R$2.698,50 (EM) 

Quais etapas de atuação Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio 

Valor da hora/aula R$57,00 

Remuneração por reunião Sim 

Coordenador pedagógico Coordenador por etapa 

Reunião Pedagógica Reuniões quinzenais   

Realiza trabalhos extras? Sim 

Remunerados? Remunerado 

Quantidade de alunos por 
sala 

25 

Salas de aula adequadas? Sim 

Estrutura da escola 
adequada? 

Sim  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 12 – Escola 4 

Professor 1 

Quantidade de alunos na 
escola 

300 

Quais etapas são oferecidas 
pela escola? 

Infantil, Fundamental anos iniciais e finais e Médio 

Quantidade de professores 28 

Bairro Embaré (Santos) 

Valor da Mensalidade R$1.200,00 

Quais etapas de atuação Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio 

Valor da hora/aula R$30,00 

Remuneração por reunião Não 

Coordenador pedagógico Coordenador por etapa 

Reunião Pedagógica Raramente ocorrem 

Realiza trabalhos extras? Não 

Remunerados?  

Quantidade de alunos por 
sala 

Não soube informar  

Salas de aula adequadas? Não 

Estrutura da escola 
adequada? 

Sim  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 13 – Escola 5 

Professor 4 

Quantidade de alunos na 
escola 

200 

Quais etapas são oferecidas 
pela escola? 

Educação Infantil, Fundamental Anos Iniciais e Finais 

Quantidade de professores 15 

Bairro Gonzaga (Santos) 

Valor da Mensalidade Não soube informar  

Quais etapas de atuação Ensino Fundamental – Anos Finais 

Valor da hora/aula R$25,00 

Remuneração por reunião Sim 

Coordenador pedagógico Coordenador por etapa 

Reunião Pedagógica Não realiza reuniões  

Realiza trabalhos extras? Sim 

Remunerados? Remunera parcialmente  

Quantidade de alunos por 
sala 

20 

Salas de aula adequadas? Não informou  

Estrutura da escola 
adequada? 

Não  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 14 – Escola 6 

Professor 8 

Quantidade de alunos na 
escola 

300 

Quais etapas são oferecidas 
pela escola? 

Infantil, Fundamental Anos Iniciais e Finais e Médio 

Quantidade de professores 15 (na etapa que atua) 

Bairro Boqueirão (Santos) 

Valor da Mensalidade R$2.000,00 

Quais etapas de atuação Ensino Fundamental – Anos Finais 

Valor da hora/aula R$41,00 

Remuneração por reunião Sim 

Coordenador pedagógico Coordenador geral 

Reunião Pedagógica Apenas no começo do ano  

Realiza trabalhos extras? Sim  

Remunerados? Não remunerado 

Quantidade de alunos por 
sala 

Entre 25 e 30 

Salas de aula adequadas? Não  

Estrutura da escola 
adequada? 

Não 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 15 – Escola 7 

Professor 6 

Quantidade de alunos na 
escola 

800 

Quais etapas são oferecidas 
pela escola? 

Infantil, Fundamental anos iniciais e finais e Médio 

Quantidade de professores 120 

Bairro Ponta da Praia (Santos) 

Valor da Mensalidade R$2.000,00 

Quais etapas de atuação Ensino Médio 

Valor da hora/aula R$50,00 

Remuneração por reunião Sim 

Coordenador pedagógico Coordenador por etapa 

Reunião Pedagógica São convocadas sem calendário pré-estabelecido  

Realiza trabalhos extras? Sim  

Remunerados? Sim 

Quantidade de alunos por 
sala 

35 

Salas de aula adequadas? Sim  

Estrutura da escola 
adequada? 

Em parte  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 16 – Escola 8 

Professor 8 

Quantidade de alunos na 
escola 

150 

Quais etapas são oferecidas 
pela escola? 

Infantil, Fundamental anos iniciais e finais e Médio 

Quantidade de professores 15 (na etapa que atua) 

Bairro Pompéia (Santos) 

Valor da Mensalidade R$1.000,00 

Quais etapas de atuação Ensino Fundamental – Anos Finais 

Valor da hora/aula R$28,00 

Remuneração por reunião Sim 

Coordenador pedagógico Coordenador geral 

Reunião Pedagógica Apenas no começo do ano 

Realiza trabalhos extras? Sim  

Remunerados? Não remunerados  

Quantidade de alunos por 
sala 

17 

Salas de aula adequadas? Não  

Estrutura da escola 
adequada? 

Não  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 17 – Escola 9 

Professor 7 

Quantidade de alunos na 
escola 

1.156 

Quais etapas são oferecidas 
pela escola? 

Infantil, Fundamental anos iniciais e finais e Médio 

Quantidade de professores Não soube informar  

Bairro José Menino (Santos) 

Valor da Mensalidade   R$1.650,00 

Quais etapas de atuação Educação Infantil 

Valor da hora/aula R$2.500,00 + R$55,00 hora/aula (reuniões) 

Remuneração por reunião Sim 

Coordenador pedagógico Coordenador por etapa 

Reunião Pedagógica Reuniões quinzenais 

Realiza trabalhos extras? Sim  

Remunerados? Remunerado  

Quantidade de alunos por 
sala 

20 

Salas de aula adequadas? Sim  

Estrutura da escola 
adequada? 

Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 18 – Escola 10 

Professor 10 

Quantidade de alunos na 
escola 

400 

Quais etapas são oferecidas 
pela escola? 

Infantil, Fundamental anos iniciais e finais e Médio 

Quantidade de professores 80 

Bairro Encruzilhada (Santos) 

Valor da Mensalidade   R$1.000,00 

Quais etapas de atuação  

Valor da hora/aula R$24,34 

Remuneração por reunião Sim 

Coordenador pedagógico Coordenador por etapa 

Reunião Pedagógica Reuniões mensais 

Realiza trabalhos extras? Sim  

Remunerados? Não remunerado 

Quantidade de alunos por 
sala 

20 

Salas de aula adequadas? Algumas  

Estrutura da escola 
adequada? 

Não 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Sobre as informações quantitativas obtidas nas respostas dos professores, tais 

como: número de alunos e professores e o bairro em que estão situadas, obtivemos 

relevantes dados. 

Os professores 3 e 4, que trabalham na Escola 2, o mesmo acontecendo com 

a Professora 9, que trabalha na Escola 1 e colocou um número de alunos diferente 

dos Professores 1 e 5, que trabalham na mesma escola. Como comentamos 

anteriormente, esse dado pode estar relacionado ao vínculo dos professores com o 

local de trabalho ou mesmo a pouca partilha de informações dentro da escola. O 

professor 4, por exemplo, leciona Filosofia, disciplina que costuma ter menos aulas do 

que as demais. 

 De acordo com as informações passadas, a Escola 5 é a que contém o menor 

número de alunos matriculados (200), sendo que as Escolas 2, 3 e 9 são as que 

apresentam um maior número de alunos (1.000). 

Quanto a realização de reuniões pedagógicas e atividades-extras obtivemos 

importantes informações. Os Professores da Escola 1 (Professor 1, Professor 5 e 

Professora 9) nos relataram que são convocados a realizar atividades-extras pela 

escola, porém, não são remunerados por esse trabalho. Todos os outros professores 

informaram que recebem para realizar trabalhos extras. 

Os professores que lecionam nas Escolas 4 e 5 relataram que elas não realizam 

reuniões com seus professores. Importante mencionar que as duas são as escolas 

que têm os menores números quanto a alunos matriculados, o que não ameniza a 

gravidade dessa informação, uma vez que são escolas que contam com 200 e 300 

alunos, respectivamente. As demais escolas realizam reuniões pedagógicas, com 

frequências que variam entre quinzenais e mensais.  

Dos 10 docentes ouvidos, quatro disseram que são remunerados pelas 

atividades-extras, sendo que o Professor 4 respondeu que a remuneração acontece 

parcialmente, mas, diferente dos outros professores, a justificativa para tal resposta 

está no fato dele entender que atividades como preenchimento de planilhas e 

resolução de problemas, segundo ele, não estão no Acordo Coletivo de Trabalho, o 

que nos permite afirmar que seu trabalho acontece de forma alienada, uma vez que 

não é remunerado como deveria, de acordo com a lei. 
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Metade dos professores entrevistados colocam que seus locais de trabalho os 

convocam para realizar trabalhos e não os remunera para tais atividades, sendo que 

em nossas entrevistas remotas tivemos relatos de professores que são chamados 

para trabalhar em atividades de promoção e marketing da escola, até mesmo na praia 

nos finais de semana. 

 Pensar um ambiente escolar que possui números como os apresentados e que 

não realiza encontros periódicos é uma prova de que os professores das Escolas 4 e 

5 não são chamados para pensar sobre os seus ambientes de trabalho, estão alijados 

de um vínculo mais consistente e atuam de forma individual, sem oportunidade de 

pensar a educação de forma coletiva, o que evidencia uma precarização do trabalho. 

 

Sobre o valor da hora/aula e relação com valor de mensalidade 

Sobre as mensalidades e a sua relação com os valores pagos aos professores, 

percebemos que as escolas com valores de mensalidade aproximados (Escolas 1, 4, 

5, 8 e 10) pagam o valor de hora/aula semelhante, com pouca variação de valor entre 

elas. Importante mostrar que as Escolas 4, 5, 8 e 10 são escolas com 300, 200, 150 

e 400 alunos respectivamente, sendo as escolas com número de alunos inferior a 500 

estudantes. São as escolas que cobram os menores valores de mensalidade, variando 

entre R$1.000,00 e R$1.200,00 e que menos remuneram seus professores, o que 

abordaremos na sequência. Vale aqui ressaltar que a Escola 1 apesar de ter 600 

alunos está situada na cidade de São Vicente que, como citamos anteriormente, 

possui índices econômicos inferiores aos da cidade de Santos. 

Para efeito de comparação, buscamos na Convenção Coletiva de Trabalho, 

vigente de 1º de março de 2022 até o dia 29 de fevereiro de 2024, os valores das 

remunerações dos professores da educação básica para o ano de 2022, tendo em 

vista o aumento de 10,57% com base nos indicadores inflacionários do ano de 2021 

e que foi chancelado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de 

São Paulo (SIEEESP) e a Base Comum indicada pela Federação dos Professores do 

Estado de São Paulo. 

De acordo com as entidades reguladoras, o piso salarial do professor para o 

ano de 2022 é:  
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- Professor de Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental (Anos 

Iniciais) – R$ 1.748,89 para jornada de 22 horas semanais; 

- Professor de Ensino Fundamental Anos Finais – R$ 20,74 a hora/aula; 

- Professor de Ensino Médio – R$ 23,02, a hora/aula. 

Ainda de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, atividades 

tecnológicas realizadas fora do horário de trabalho também devem ser remuneradas. 

Tendo em vista os valores convencionados pelo Acordo Coletivo precisamos 

pontuar que os valores referentes a remuneração dos professores entrevistados são 

do ano de 2021. 

Nos questionários abertos podemos identificar que as escolas com um número 

superior a 500 alunos, situadas na Orla da Praia de Santos, que cobram mensalidades 

próximas a R$ 2.000,00 são as que melhor remuneram seus professores, 

apresentando alguns casos onde a remuneração por hora/aula chega a ser o dobro 

para professores que atuam nas mesmas etapas, por exemplo, enquanto a Professora 

2 recebe R$57,00 para lecionar no Ensino Médio na Escola 3, a Professora 10 recebe 

R$24,34 para lecionar na mesma etapa na Escola 10, sendo que ambas possuem a 

mesma titulação acadêmica, ambas possuem doutorado. 

A Professora 9, polivalente e que trabalha em São Vicente, ao responder o 

questionário colocou uma remuneração por hora/aula, que ela na folha de resposta 

classificou como pouco, por isso, não conseguimos aqui ter um valor exato de quanto 

ela recebe, mas, realizando um raciocínio matemático básico podemos dizer que o 

valor é próximo do piso. A Professora 7, também polivalente, que atua em Santos e 

em um colégio bem localizado, além de receber um salário fixo maior que a Professora 

9, nos colocou que quando participa de reuniões e atividades que não são aulas, 

recebe um valor de R$ 55,00 a hora/aula, valor igual ao que a Professora 2 relatou 

receber para lecionar nas turmas de Ensino Médio da Escola 3. 

     A discrepância nos valores pagos pela hora/aula mostra o quanto a realidade 

das escolas aqui citadas é heterogênea. Mas, as respostas obtidas também 

permitiram identificar uma provável relação entre o número de alunos das escolas, e 

a remuneração dos professores: quanto mais alunos, maior o valor da hora-aula 

informada pelo professor. 
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Sobre a coordenação nas escolas 

Os questionários respondidos pelos professores nos trouxeram informações 

importantes sobre as coordenações das escolas. A Escola 1 apresenta um 

coordenador geral para todas as etapas da escola (Educação Infantil ao Ensino 

Médio), sendo que a escola possui um total de 600 alunos matriculados, além de 30 

professores que atuam em etapas distintas. A Escola 5 também tem apenas um 

coordenador geral, que coordena uma escola com 200 alunos, 15 professores que 

atuam da Educação Infantil ao Ensino Fundamental Anos Finais. Aqui, um ponto 

importante de ser salientado é que a Escola 1 realiza reuniões com seus professores, 

enquanto a Escola 5 não faz reuniões. 

Os dados acima apresentados mostram cenários de ambientes escolares que 

precarizam a atividade de coordenação, fazendo com que um único profissional 

precisa estar a frente de equipes que atuam em etapas diferentes, que possuem 

públicos e necessidades diferentes. Esses dados são importantes para percebermos 

que as escolas possuem coordenadores com grandes demandas sem que haja uma 

divisão do trabalho com mais profissionais. 

  

Sobre as condições materiais para a realização do trabalho 

Procuramos saber a respeito das condições materiais para a realização do 

trabalho docente nas salas de aula e no restante do espaço escolar. Atentamos ao 

fato das escolas, de acordo com os relatos dos professores, terem em média de 20 a 

30 alunos por sala. O Professor 1 coloca que a Escola 4 não possui salas adequadas 

para receber os alunos. A Professora 10 alerta que a Escola 10, onde ela leciona, não 

apresenta todas as salas com estrutura adequada para alocar os alunos. 

 A mesma Professora 10 coloca que na Escola 10 “há ausência de biblioteca, 

sala de informática para os alunos e para os professores, laboratório e quadra 

coberta”, o que corrobora sua negativa quanto a estrutura da escola ser adequada. 

Além dela, o Professor 4 também entende que seus locais de trabalho, as Escolas 2 

e 5, também não possuem estrutura adequada. Em seu questionário ele coloca que 

“ambas sofrem de falta de espaço por se situarem em edifícios. A maior ainda tem 
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alguns poucos espaços diferentes que permitem atuação, mas a quantidade de alunos 

e a ausência de funcionários impede organização adequada”. 

 Os demais professores entendem que as escolas onde trabalham oferecem 

estrutura e espaços adequados para seus alunos. 

 

4.5 Categorias de análise no contexto das entrevistas 

 Na realização das entrevistas, como citamos anteriormente, utilizamos um 

roteiro semiestruturado (Apêndice 2) que procurou contemplar as categorias de 

análise que fazem parte do texto teórico de nossa pesquisa. Dessa forma, as 

categorias são as seguintes: 

Trabalho docente: buscamos identificar em nossos entrevistados o que pensam 

sobre trabalho e, de maneira mais específica, sobre o trabalho docente. Para isso, as 

perguntas visaram privilegiar desde a escolha de ser docente, como avaliam suas 

trajetórias docentes, se entendem haver alguma diferença no trabalho do professor 

em relação a outros trabalhos e que relações fazem dos seus trabalhos com a 

totalidade. Por termos trazido no texto teórico uma parte dedicada ao trabalho na 

pandemia, as nossas entrevistas também foram ao encontro da percepção dos 

professores sobre as implicações do momento atual nas suas rotinas de trabalho. 

 Tempo de trabalho: trouxemos também a categoria tempo para as conversas 

com os professores, procurando ouvir em nossas entrevistas como está organizado o 

dia de trabalho de cada um deles, procurando, assim, enfatizar a carga de trabalho 

realizada para além da sala de aula e, assim, buscando saber se os professores 

percebem trabalhar demais. 

 Alienação do trabalho docente e/ou: as perguntas relativas às práticas 

docentes (avaliações, conteúdos e metodologias), o uso das tecnologias e as 

possibilidades de atuação docente dentro da escola foram trazidas para as entrevistas 

para que, com elas, possamos analisar as categorias alienação do trabalho docente 

e possibilidades de autocontrole, uma vez que, entendemos que ambas acontecem 

na realização do trabalho. 
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4.5.1 - Análises das categorias 

Trabalho docente 

 Ao trazermos a categoria trabalho docente para as nossas entrevistas, 

procuramos ouvir dos professores o que eles pensavam sobre o trabalho que 

realizam, o que os levou à docência e como pensam no papel do seu trabalho para a 

sociedade, além dos desafios para a realização do trabalho durante a pandemia. 

 Se pensarmos no que os professores pensam sobre seus trabalhos, apesar de 

encontrarmos uma variedade de relatos, algo aparece com frequência, que é a ideia 

de que ser professor é permitir o desenvolvimento do aluno como sujeito, como 

cidadão, tal qual encontramos em Paro (2018), quando afirma que o produto da 

educação deve ser “o aluno educado” (p. 70).  

Aqui, o entendimento de aluno educado coaduna com a ideia da criticidade, da 

participação cidadã e aliada ao desejo de um mundo menos desigual. De certa forma, 

os relatos dos professores sobre o que entendem por trabalho docente vão nessa 

direção. 

 O Professor 1 aborda que acredita ser o seu trabalho “levar o aluno também a 

ser um indivíduo com capacidade de entender o mundo que o cerca” e completa 

dizendo que ao lecionar História, espera que “o aluno possa entender e enxergar que 

o meio em que ele vive, o espaço que ele ocupa, é um espaço na verdade construído 

historicamente”.  

 Levando em consideração a especificidade e a variedade de formações e áreas 

de atuação, o caráter emancipador aparece na fala do Professor 1, que leciona 

História e Sociologia e também no relato da Professora 2, que atua na área de 

Literatura, que entende que “apesar de eu ter nas mãos a arte da palavra, a literatura 

para fazer esse meu trabalho acontecer, é também um desafio no sentido de a arte é 

uma questionadora, a arte busca o tempo inteiro fazer perguntas, questionar, abrir o 

olhar para outras formas de ver o mundo, a sociedade, as coisas, o ser humano”, algo 

que, com palavras diferentes, aparece na fala do primeiro professor. 

 A Professora 2 sobre o trabalho docente e a forma como entende que ele deve 

acontecer, completa relatando uma experiência que as suas aulas de Escrita Criativa, 

disciplina que leciona na Escola 3, a oportunizaram quando lembra que seus alunos 
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durante as aulas “se emocionavam, choravam e era um momento muito legal, da 

gente se reunir e conversar sobre aquilo ou então de alunos que levavam os textos 

para os psicólogos, por exemplo”, pois, ela entende que “a literatura ela está aqui para 

isso, né? E quando eu resolvi ser professora de literatura, muito incentivada pela 

minha professora de literatura do Ensino Médio, eu entendi que ser professora de 

literatura é muito mais do que eu ensinar a ler um texto, as entrelinhas de um texto 

analisá-lo, argumentar, enfim”, coloca ela.  

 A ideia do trabalho docente como formador de cidadãos críticos aparece 

literalmente na fala do Professor 3, que relata que percebe a sua atividade docente 

como algo “fundamental para a sociedade, porque de certa forma uma das funções 

do professor na minha visão, é formar um cidadão crítico, dentro da sociedade como 

um todo” e critica as pessoas que, segundo ele, “enxergam o professor como um ser 

perigoso”. 

 O professor 4, que leciona a disciplina de Filosofia, acrescenta o papel de 

ruptura que o seu trabalho na disciplina de Filosofia, que ao seu entender, causa 

incômodo para o sistema capitalista vigente, pois, segundo ele, a Filosofia “levanta 

questões que dificultam o andamento da roda, ela começa a apontar que essa roda 

vai furar, essa roda vai furar, essa roda vai furar”. E esse aluno instigado a questionar 

a lógica vigente, de acordo com ele, “começa a pensar em coisas diferentes, pensa 

em outros rumos, então é prejudicial”. Entendo ser perceptível que para esse 

professor, o trabalho docente precisa incomodar a realidade e se colocar como agente 

de transformação da realidade. 

A Professora 7, que leciona para alunos de Educação Infantil, corrobora a ideia 

de docência como instrumento para uma sociedade formada por cidadãos críticos, já 

que para ela o trabalho docente é algo visto como “essencial e quando a gente tem 

esse olhar que a reflexão e ação é fundamental na vida das pessoas e que eu não 

vou aliená-lo eu vou possibilitá-lo que ele reflita, isso vai trazer uma pessoa diferente”. 

Nessa esteira, essa professora acredita que o seu trabalho deve ajudar as 

crianças para que elas possam “pensar, possam refletir, eu tenho certeza que eles 

serão cidadãos melhores, não irão votar tão errado como as pessoas votam hoje 

(risos)”.  E completa dizendo que “o professor não pode alienar os seus alunos, ele 

não pode. Não vou dizer ‘deve’, mas ele tem que fazer com que o aluno seja um sujeito 
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reflexivo, que pensa sobre suas ações e nada melhor do que trazer as práticas 

sociais”. 

A Professora 8, que leciona a disciplina de História ao conceituar o que pensa 

do seu trabalho, aponta para um desapontamento com a docência, uma vez que para 

ela “particularmente o trabalho ele é, ele já foi, uma fonte de prazer em algum dado 

momento da minha vida, no sentido de eu fazer uma coisa que eu gostava muito e 

que eu via sentido, mas hoje depois de mais de quinze anos na área da educação, 

hoje o meu trabalho é a minha fonte de renda”. Nota-se em suas palavras a seguir 

que sua perspectiva para o trabalho nesse momento é pragmática, pois, como ela diz 

“eu já passei dessa fase de ser a pessoa que era apaixonada pelo que fazia e tinha 

uma serie de ideologias e carregava essas ideologias na sala de aula, hoje o meu 

trabalho é minha fonte de sobrevivência e assim é bem seco, bem sem romance, meu 

trabalho hoje é a minha fonte de renda, o que mantem a minha família sustentada”. 

Na continuidade da conversa, a Professora 8 nos relata que nem sempre 

encarou o seu trabalho com a ideia de apenas gerar o sustento da família. Ela nos 

disse que  

[...] no começo eu era muito aquela professora movida pelo 
amor ideológico, Paulo Freire, Pedagogia de tudo, do amor, da 
autonomia, o negócio todo, sabe? Eu era aquela professora que 
queria inventar a roda na sala de aula, que queria fazer, queria 
acontecer, ter projeto, é um gás de quando a gente começa, é 
um gás muito gostoso, mas quando a gente percebe que só a 
gente tem aquele gás, e que aquele gás não é valorizado por 
absolutamente ninguém, você vai perdendo a chaminha, porque 
ser um professor que também se alimenta de ideologia, é 
extremamente cansativo, é uma coisa que requer muito de você, 
não só emocionalmente, não só mentalmente, mas requer muito 
do seu tempo. E é um tempo que você gasta pra ser esse 
profissional, que não vem no seu holerite 

 

 Em suas palavras percebemos o quanto a rotina esgotou a sua relação com a 

docência, já que como ela coloca, ser uma professora nutrida de ideologia é 

desgastante. A mesma professora entende que seu trabalho não é valorizado e que 

isso não mudou durante a pandemia. Para ela, o professor é visto como um “um párea 

pela sociedade, pouquíssimos foram os lugares que eu trabalhei que eu não me sentia 

uma inimiga da sociedade, que eu não me sentia alguém que precisava estar ali o 
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tempo inteiro em embate, embate não, me defendendo de algo que eu não fiz de 

errado, pra poder trabalhar. 

 Contudo, apesar do que foi apontado pela Professora 8 sobre o trabalho 

docente, ela carrega uma ideia sobre a docência que vai ao encontro das falas de 

seus companheiros. Segundo ela nos disse 

[...] o trabalho docente é a base de tudo, todo mundo vai passar 
na mão de um professor um momento da vida, todo mundo vai 
precisar ter passado na mão de algum professor em algum 
momento da vida. Muito mais do que ensinar um conteúdo sobre 
qualquer coisa que já tenha acontecido a séculos atras e não 
tenha qualquer relação com a vida dos alunos em sala de aula, 
eu acho que muito mais que importância do meu conteúdo, a 
importância do meu trabalho como professor de história, é 
colocar a prova a formação daquela pessoa, quem ela é? Como 
ela se enxerga na sociedade, como ela enxerga a sociedade 
que ela está inserida? De que forma ela faz parte dessa 
sociedade e o que incomoda ela nessa sociedade?  

 

 A ideia do trabalho do professor como agente que pode gerar mudanças é uma 

conclusão que todos os professores entrevistados apontaram para nós em seus 

relatos. A Professora 10 nos relatou que entende que o professor “ser professor de 

maneira geral é uma tarefa muito difícil, então tem que não só saber o conteúdo, mas 

saber lidar com pessoas e lidar com emoções. Não só pessoas, mas pessoas em 

construção. Ser professora é muito complexo”. Ela ainda aponta para algo que 

nenhum outro entrevistado comentou, ao dizer que que o professor “tem que ter a 

parte da criatividade, ele tem que saber lidar muito bem com as próprias emoções, 

sempre brinco que ele tem que ter a autoestima alta. Porque as vezes ninguém está 

nem aí para você ‘eu estou aqui, eu vou fazer acontecer’”. A criatividade a alta 

autoestima, segundo ela, são fundamentais para o trabalho docente, uma vez que “o 

professor serve de base para sempre elevar aqueles alunos ao mais alto nível”. 

 Como anteriormente afirmamos, todos os professores entendem que seus 

trabalhos são importantes para a sociedade, mas, como disse a Professora 8: “eu 

acredito na educação, eu acho que a educação é muito bonita, o problema é sistema, 

não a educação”. E completou dizendo “eu acredito de verdade no potencial 

transformador da educação, mas é um potencial muito minado, o tempo todo, por um 

sistema que é um sistema muito falho. O sistema é muito errado, ele foi fadado ao 
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fracasso desse que ele foi criado”. As suas palavras nos servem de gancho para 

abordar a apropriação do tempo de trabalho e de vida do professor e, por conseguinte, 

da alienação que o sistema (capitalista), como a Professora 8 coloca, imprime na vida 

do trabalho e do trabalhador. 

 

Tempo de trabalho 

 Ao nos depararmos com as entrevistas e as falas dos professores, nos 

colocamos na tarefa de trazer as categorias analíticas necessárias para que o 

conteúdo extraído possa dialogar com a pesquisa teórica realizada. Ao pensarmos 

sobre as categorias, ficamos com a explicação de Bardin (2016) quando mostra que 

“as categorias são rubricas ou classes, as quais se reúnem um grupo de elementos 

(unidades de registro, no caso de análise de conteúdo) sob um título genérico, 

agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes elementos” 

(p. 147).  

 Dentre as categorias que abordamos, o tempo foi colocado em todas as 

conversas que realizamos. Sobre isso, iniciamos a reflexão com as palavras de 

Mészáros (2007) que nos fala que “o fato de que a humanidade, ao contrário do mundo 

animal, é feita de indivíduos historicamente criados e, sob condições variáveis, que se 

desenvolvem historicamente, não pode ser divorciado da circunstância de que os 

indivíduos humanos, como opostos à sua espécie, têm um tempo de vida estritamente 

limitado” (p. 241) e que “o desafio de obter sentido de sua própria vida como ‘autores’ 

reais em seus próprios atos, em estreita conjunção com as potencialidades cada vez 

mais intensificadas de sua sociedade, da qual eles mesmos são parte integrante e 

ativamente contribuinte” (MÈSZÁROS, 2007, p. 241). 

 O filósofo húngaro alerta para a impossibilidade de realização do ser humano 

quando ele não possui o controle do tempo em sua própria existência. Aqui 

entendemos o tempo como importante categoria de análise em uma pesquisa que 

objeta tratar de alienação. Ao conversarmos com os professores pudemos perceber o 

quanto o trabalho docente quando acontece de maneira excessiva acaba por afetar 

outros aspectos da vida humana. Podemos perceber isso na afirmação do Professor 

1, quando diz que:  
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[...] a grande questão é eu estou em sala de aula, mas não é só 
naquele momento que começa meu trabalho, meu trabalho 
começa antes e aí eu estou começando pelo início do dia para 
você poder entender. Então, o que começo sete da manhã, foi 
tudo preparado no dia anterior, geralmente dez da noite, onze da 
noite, meia noite, às vezes uma da manhã, aí ir dormir pra 
acordar cinco da manhã (Professor 1) 

 O trabalho excessivo, que toma muito tempo dos professores, acarreta outros 

problemas, como salientou a Professora 2 quando coloca que “as pessoas não vêm, 

quando elas perguntam se a gente só dá aula ou se a gente trabalha”, pois, o trabalho, 

segundo ela, não acontece apenas durante a aula, uma vez que ela coloca que “eu 

tenho meus planejamentos para fazer, eu tenho que apresentar toda semana, eu 

tenho os diários para preencher, eu tenho notas para lançar, eu tenho preparação de 

aula” e acrescenta “sem contar com toda a parte de correção de provas, correção de 

trabalho, demandas de e-mail que a gente tem que são gigantescas, por parte da 

própria escola, problemas que vão acontecendo ao longo da semana que você tem 

que solucionar, reunião com pais, responsáveis”. 

 Esse desgaste causado pela quantidade de tempo despendido com o trabalho 

fez com que a Professora 2 viesse a “sofrer com crises de ansiedade, com a síndrome 

de Burnout, com várias coisas que vieram em decorrência desse acúmulo de funções 

que a gente tem”, completou ela. 

 O Professor 4 relatou como o tempo excessivo de trabalho acabou por tornar-

se um problema para a sua vida. Ele nos disse que “em certos momentos da minha 

carreira trabalhava aqui em Santos, trabalhava no interior, e eu que estava 

emagrecendo de repente engordei 10 quilos. Porque não dormia nada, trabalhava 

para caramba, uma jornada bizarra de trabalho, extremamente desgastante”. 

 A Professora 7 cita a remuneração em relação à quantidade de trabalho que 

despende para bem realizar a sua atividade. No seu caso específico, no trabalho com 

crianças de 3 e 4 anos, ela argumenta que “eu não consigo fazer nada além de estar 

junto com eles, existe uma dedicação. Então, como eu sou uma professora que eu 

gosto de inventar muito, então eu construo meus próprios jogos matemáticos, eu 

construo os jogos de movimento, eu sou costureira (risos)”. 

 O fato de buscar propiciar aos seus alunos atividades diferentes, faz com que 

a Professora 7 nos coloque que “como eu gosto de fazer essas coisas, acaba 
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demandando muito tempo. Então, se eu quero fazer uma coisa, como eu trabalho no 

período da tarde, eu dedico a minha manhã, eu dedico o meu final de semana”. 

O Professor 5, ao comentar sobre o tempo utilizado para a realização de seu 

trabalho disse que acredita que a “carga é imensurável, te toma um tempo do teu dia 

e parte da tua noite, que a sua jornada não é de 8h, ela é de 12h, 14h, 16 horas de 

trabalho. Então, você sai da escola, ainda vai dar conta daquilo que você tem que 

corrigir, que você tem que analisar, que você tem que preparar”. A sua fala nos remete 

ao problema apontado por Mészáros sobre a perda do controle do tempo da própria 

vida do sujeito quando a sua prática acontece em uma relação alienada. 

É possível concluir que a relação tempo x trabalho aqui colocadas são, como 

diz Mészáros (2007, p. 243), um “abuso de tempo cometido pelo capital”, uma vez que 

“degrada os seres humanos à condição de ‘carcaça do tempo’, negando-lhes o poder 

de autodeterminação como sujeitos reais” (MÉSZÁROS, 2007, p.143).  

O abuso de tempo que o capital imprime na vida do trabalhador, fica latente 

quando o Professor 5 nos relata que “eu não só acredito que eu trabalho demais, 

como isso também me traz... a quantidade de trabalho, a quantidade de prazos que 

você tem que dar conta, de correção de provas, de preparação de aula, que acaba 

tolhendo não só a tua vida pessoal” e acrescenta dizendo que “durante a semana você 

não tem vida pessoal, você trabalha, durante a semana você vai tirar um dia pra você, 

não é que você vai tirar um dia pra você, você vai tirar algumas horas que você sabe 

que vai te impactar no trabalho”. Essa negação da autodeterminação do próprio 

tempo, faz com que coisas do cotidiano se tornem um problema, o que coloca o 

Professor 5 quando aponta sua preocupação em “como eu vou fazer, eu preciso 

renovar a CNH?” 

Sobre o tempo de trabalho realizado, a professora 8 colocou que trabalha 20 

horas semanais em sala de aula, mas nos disse que durante a semana “eu tiro pelo 

menos 3 deles no mínimo durante a parte da tarde pra resolver as minhas questões 

de escola, seja pra fazer seleção de material, seja pra montar material, seja pra fazer 

prova, seja pra corrigir atividade” e complementa dizendo que “quando eu digo 3 eu 

estou sendo muito bacana, as vezes até mais”. A sua fala nos aponta para uma 

apropriação do tempo que deveria ser livre pelo trabalho alienado pelo capital, uma 



109 
 

 
 

vez que, esse tempo foge da jornada de trabalho contratada e remunerada pela 

escola. 

Para “fugir” do tempo excessivo, a professora 8 nos pontuou que resolveu em 

parte esse problema adotando uma conduta diferente com o passar dos anos. Ela nos 

disse que “era muito a professora do projeto, insanamente a professora do projeto, 

estava o tempo inteiro com um projetinho na mão, hoje em dia eu não sou mais, na 

verdade ainda sou, mas encabeço muito menos projetos que já encabecei no começo 

da vida, sou mais polida”.  

O tempo expropriado do professor tira dele a iniciativa de buscar ações 

diferenciadas, fazendo com que algumas de suas ações sejam mais pragmáticas, ou 

seja, que visem cumprir burocracias impostas pela escola e use menos esse tempo 

para propor situações diferenciadas. A Professora 10, perguntada sobre o tempo 

disposto para o trabalho, nos apontou que gasta  

[...] muito mais (tempo) na parte burocrática, do que preparando 
aula de fato. Se eu tivesse mais tempo na minha vida, eu faria 
mais coisas criativas, projetos diferentes. E eu acabo ficando 
muito naquele negócio de preencher plano de aula e planejar e 
projeto que muitas vezes não tem nada a ver com o que eu 
quero passar, relatório de aluno que muitas vezes ninguém lê, 
mas a gente faz, porque tem que fazer 

A professora 8 também cita a burocracia como um empecilho limitador do seu 

tempo. Sobre isso, ela nos relatou que 

[...] estou contratada por uma escola extremamente 
burocratizada, assim a gente tem provas num intervalo menor 
que mês, as vezes de 20 em 20 dias a gente tem prova, uma 
escola que exige que eu faça planilhas sobre absolutamente 
tudo. O aluno não entregou atividade eu tenho que fazer 
planilha, o aluno respirou mais fundo eu tenho que fazer 
planilha, o aluno não trouxe material eu tenho que fazer planilha, 
tem toda essa questão da burocracia, que é uma burocracia que 
eles exigem durante o horário de aula. Então, às vezes eu tenho 
que pegar uma parte do horário de aula que eu estaria 
trabalhando em alguma coisa útil e necessária com os alunos, 
mas eu tenho que pegar esse pedaço porque eu tenho que 
entregar planilha até uma hora da tarde, hoje eu acho que eu 
trabalho muito 

As professoras 8 e 10 entendem que trabalham muito. A professora 10, sobre 

isso, foi enfática ao dizer “sim, eu acho que eu trabalho demais. Tem a parte de corrigir 
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prova, corrigir atividade, e a pandemia deixou isso pior. Porque agora a gente tem a 

parte digital, é muito mais demorado corrigir de forma digital”. E completou dizendo 

que, no ano de 2020, “que foi o primeiro ano da pandemia, eu não tinha vida, chegou 

um momento que eu tive que parar e falar assim ‘chega’” e completou dizendo que 

por conta da demanda excessiva de trabalho, teve que “parar de preparar muitas aulas 

para conseguir dar conta dessa parte de ficar corrigindo. Então, eu voltei a fazer, 

infelizmente aula feijão com arroz”. 

A grande quantidade de tempo dedicado ao trabalho é identificada por todos 

os professores entrevistados, o que está relacionado com a categoria trabalho 

docente e sua realização e que para nós indica um processo de alienação do trabalho, 

uma vez que ao perder o controle do seu próprio tempo, o trabalhador não controla a 

sua própria existência.  

Ao ter seu tempo controlado por algo exterior a ele, o professor acaba por não 

investindo na qualidade de seu trabalho, faz o que é preciso para garantir o emprego 

e acaba se afastando daquilo que ele mesmo acredita e entende ser a natureza do 

trabalho docente. Para nós isso fica latente nos relatos dos professores entrevistados, 

que entendem o caráter sociotransformador do trabalho docente, mas, afetados pelo 

controle do tempo, característica da mediação de segunda ordem do capital, acabam 

cansados, desmotivados, até mesmo adoecidos e não conseguem realizar nas suas 

práticas ações condizentes com o que acreditam. 

A análise do tempo como categoria nos serviu de preâmbulo para a abordagem 

da alienação do trabalho docente, categoria esta que trataremos a partir de agora.  

 

Alienação do trabalho docente 

Ao criticar a sociedade capitalista, Mészáros nos aponta para o problema da 

alienação, que no que diz respeito a vida dos seres humanos, os “indivíduos e suas 

aspirações, virando essas de ‘cabeça para baixo’ e ‘pelo avesso’, de forma a conseguir 

subordiná-los a imperativos fetichistas do sistema do capital” (MÉSZÁROS, 2008, p. 

72). Pensando no trabalho docente e suas possibilidades de alienação e de 

autocontrole, com as entrevistas realizadas identificamos momentos de alienação do 
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trabalho, uma vez que a estrutura escolar nem sempre privilegia a liberdade de 

realização do professor. 

Na relação alienada, que entendemos fazer parte de algumas rotinas dos 

professores entrevistados, podemos dizer que essa alienação acontece em ações 

como a disposição das carteiras em uma sala. O Professor 1 nos dá um exemplo 

contando que na sua opinião as salas “parecia(m) uma escola do século dezenove 

que você tem os alunos um atrás do outro. Então, isso é uma coisa que sempre me 

incomodou em todas as escolas que eu passei”. 

Outro aspecto abordado pelo Professor 1 é quando sobre a relação com os 

pais, que segundo ele, exercem um poder muito grande nos rumos da escola e do 

trabalho docente. Sobre isso, ele ponderou que “o pai está interessado com o dinheiro 

dele que está sendo gasto, então é uma questão que dificulta bastante” e completa 

dizendo que ao acontecer situações onde a vontade dos pais se sobrepõe a do 

professor “entra na minha cabeça o negócio do médico, se eu vou no consultório 

médico eu não vou dar pitaco do que está me receitando, se é um consenso científico, 

se é um consenso médico, eu vou seguir o que o médico está falando”.  

De acordo com as palavras do Professor 1, a influência direta dos pais nos 

conteúdos abordados em sala de aula é uma realidade que diminui o lastro de atuação 

do professor. Podemos também perceber em seu relato que a escola é permissiva 

quanto a interferência familiar, uma vez que entende que a base da relação 

escola/família tem como principal atributo o pagamento da mensalidade. Isso fica claro 

quando o Professor 1 nos relata que: 

[...] como aconteceu ano passado em plena pandemia, que 
muitos pais questionavam que estavam pagando escola à toa, 
para os filhos ficarem em casa, onde na cabeça deles o filho só 
vai estar aprendendo se estiver dentro do ambiente escolar, ali 
naquela construção. E é uma coisa complicada de colocar na 
cabeça do pai daquele aluno, que a aprendizagem acontece em 
qualquer lugar, em qualquer aspecto, tendo o mediador que é o 
papel do professor, que é um papel indispensável, não dá para 
tirar dessa equação, senão a equação não fecha, não funciona. 
Mas é preciso entender que o processo de ensino está em 
qualquer lugar. E ano passado teve muita reclamação nos locais 
em que eu trabalho “a gente está pagando a escola à toa” e a 
escola vinha depois atrás da gente “professores façam mais 
isso, menos aquilo”. Então, você sente que está sendo 
conduzido e perde sua licença “pedagógica” 
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 Outro ponto salientado por esse professor e que nos indica um aspecto de 

alienação do trabalho está nas escolhas pedagógicas feitas pela escola. Em sua fala 

é possível perceber que, apesar de um discurso aparentemente repleto de inovações 

e com uma proposta de educação para a cidadania, na prática não é o que acontece. 

Para ele 

[...] a gente sempre fala metodologia ativa, ensino híbrido, o 
aluno como protagonista, muito legal realmente, constrói um 
indivíduo, um cidadão para a sociedade que ele vai ser, mas, no 
entanto, todavia, contudo, porém... (risos) a gente sabe que os 
jovens, principalmente no Ensino Médio, principalmente no 
último ano do Ensino Médio, são preparados para o ENEM, pro 
vestibular, que é tecnicista. Então, não dá pra fugir disso, porque 
é preciso, na verdade também mudar essa estrutura da 
educação brasileira que é a questão do vestibular, do ENEM, a 
forma como ingressar os alunos nas Universidades, isso é uma 
discussão que também a gente vai levar para uma outra esfera, 
mas que também precisaria mudar. Porque mudando essa 
estrutura, a gente muda também a forma como a escola trabalha 
os conteúdos. Vem um outro ponto também interessante, 
porque raramente o professor escolhe o material que ele vai 
trabalhar. Não existe isso, muitas vezes você é consultado "o 
que você acha desse material?" "ah, gostei desse" "então, vou 
comprar o outro" 

 Para o Professor 4, realizar o trabalho em escolas que adotam um material 

apostilado causa uma grande restrição à sua atividade. Para ele, trabalhar com 

materiais prontos é algo ruim, pois “apostila é muito engessado”. Ele também colocou 

que “uma escola usa apostila e em outra não, na escola que eu não uso apostila eu 

criei o meu material. Eu acho que a aula rende muito melhor, fica muito mais gostoso, 

os alunos aproveitam mais, eles levantam muito mais dúvidas, eles ficam muito mais 

instigados”. 

 Ainda sobre os materiais apostilados, esse mesmo professor nos apontou que 

“apostila você tem que dar conta em uma semana, senão dar conta na outra, se você 

atrasar mais um capítulo vai encavalar no final do ano. Aí chega à coordenação que 

tem que cumprir o papel dela porque a direção está enchendo o saco “cadê o capítulo 

tal?” e “a lição do meu filho porque não tá feita?” 

 Como os materiais apostilados chegam prontos, de acordo com o Professor 4 

outro problema aparece, pois, “tem autor que você sabe que é completamente 

dispensável, mas tá lá, tem que trabalhar na apostila. O material principal um ponto a 

se modificar. Não são necessários 27 capítulos para ser uma aula para cada capítulo 
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durante o ano para se ensinar filosofia”.  E sugere que “você poderia muito bem 

elencar um autor, ficar dois meses com o autor, que seria muito mais tranquilo, 

fazendo relações com o autor, com outros autores também, estudando os temas”, o 

que daria ao professor o controle dos conteúdos que ele entende serem os mais 

importantes a serem abordados em suas turmas. 

 Outro ponto nos relatos dos professores que chama a atenção para a alienação 

aparece na fala do Professor 5, que cita o excesso de burocracia, a visão distorcida 

que as famílias têm sobre educação e o excesso de demandas como fatores que 

cerceiam o trabalho do professor 

 

[...] eu sei que a gente precisa ter os procedimentos, mas o mais 
importante disso tudo é o professor com os alunos na sala de 
aula, naquilo que ele está fazendo, está certo? Você ter que dar 
conta da lição de casa, você tem que avisar a lição de casa na 
ferramenta A, você tem que avisar a lição de casa na ferramenta 
B, você tem que avisar a lição de casa na ferramenta C, na 
ferramenta D, na ferramenta E... Você está arrebentando com o 
tempo do seu professor, você está acabando com o tempo que 
aquele professor poderia disponibilizar de outras maneiras para 
os seus alunos. Ou então, por exemplo, quando o pai chega e 
pega o caderno e não vê nada escrito do aluno “pô, esse 
professor não trabalha?”. Não é porque você tem uma bíblia 
escrita que você não trabalhou, cara... Não é sinônimo que teu 
aluno aprendeu, está certo? O teu aluno aprende, justamente 
quando você consegue fazer com que ele compreenda o que 
você está explicando, seja na matemática, seja no português... 
E aí o cara vai entender por que aquilo faz sentido, e não porque 
você passou três lousas escritas ou porque você trouxe 500 mil 
páginas em um texto para o cara responder. Então, às vezes as 
pessoas acham que uma aula expositiva é um saco, e muitas 
vezes esquecem, já trazendo para o lado religioso, que o que 
Jesus mais fazia era aulas expositivas, que nem o sermão da 
montanha, estava falando lá para quantas mil pessoas, p**** 
(risos). Ele não só escreveu, aliás quem escreveu foram os 
apóstolos, ele era que nem Sócrates 

  

 O mesmo Professor 5 quando indagado sobre a utilização de materiais não 

preparados por ele, nos falou que a respeito das apostilas o professor “tem que 

cumprir, então se você tem seis capítulos naquele livro, você tem que cumprir os seis 

capítulos, você tem que dar uma forma de passar por eles, dentro do planejamento 

que foi colocado”, algo semelhante ao relato do Professor 4.  

 Sobre as apostilas, ele completa dizendo que “a gente trabalha com um 

material que já vem direcionado, apostilado, esse material ele é analisado pelos 
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professores, antes de ser decidido de ser utilizado, se há uma mudança no que diz 

respeito a esse material”.  

 Aqui foi possível perceber que, segundo o professor, existe uma abertura 

quanto ao material a ser trabalhado, porém, de acordo com o que pontuamos 

anteriormente sobre a alienação, mesmo tendo o professor um certo “poder de 

escolha” nesse caso, ainda assim os materiais a serem escolhidos são trazidos por 

quem gere a escola e não pelos professores reunidos, o que nos remete a uma 

contradição quanto ao controle do trabalho docente. Sendo assim, é possível perceber 

a interferência nos conteúdos e materiais didáticos por parte das escolas. 

 A Professora 10 tem uma ideia semelhante à do Professor 5, já que em sua 

percepção sobre a realização do seu trabalho nos colocou que  

[...] eu tenho uma atuação com minha liberdade. Então, eu tenho 
minha apostila que eu tenho que seguir, mas eu tenho a minha 
liberdade, como diz uma amiga minha de “cátedra” (risos), de 
seguir um engajamento, mudando ordens, colocando coisas, 
colocando vídeo, colocando discussões dentro daquele tema. 
Então, no sentido da atuação com os alunos, dentro dos limites 
da apostila, dentro dos limites do cronograma que a gente tem. 
Eu acho que a gente tem uma certa liberdade de atuação, até 
liberdade de “ah, não vou conseguir fazer tal atividade tal dia, 
vou mudar”, okay não tem nada engessado, claro que as provas 
são, mas não as atividades. Então, eu gosto desse tipo de 
liberdade que aí eu consigo inserir algumas coisas que eu acho 
importante que muitas vezes a própria apostila não traz, isso na 
atuação com os alunos 

 

 A sua percepção de liberdade aponta para uma “liberdade vigiada”, onde o 

trabalho pode sair do percurso proposto pela apostila, mas, que não permite a ela 

pleitear, por exemplo, não utilizar o material apostilado. Dessa forma, as estratégias 

por ela apontadas servem de auxílio e complemento para o trabalho que é comandado 

por algo que não foi por ela produzido. Essa estratégia de alienação dá a falsa 

impressão ao professor de que ele controla o seu trabalho.  

 Outro aspecto do trabalho alienado, é apontado pela Professora 8 e remete ao 

período pandêmico onde as atividades presenciais estavam suspensas. Ela nos 

trouxe um relato sobre o assédio que recebeu de uma escola que a demitiu no final 

do ano de 2020, onde, segundo ela 

[...] a escola me desligou no final do ano passado (2020), no 
meio de uma pandemia eu fui demitida, essa escola inclusive, a 
escola que me desligou, foi o lugar onde eu mais trabalhei, onde 
mais fui assediada ao longo de toda essa fase, contando março 
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do ano passado até agora julho de 2021. Eu tive que triplicar 
minha carga de trabalho, a minha doação em relação ao 
trabalho, logo que a pandemia começou, elas recolheram os 
professores e a gente começou a trabalhar de forma remota, 
então no começo da pandemia eu ficava logada o dia inteiro no 
computador, ou, no WhatsApp recebendo mensagem de pai de 
aluno e de coordenação, porque no começo a gente fazia só um 
esquema de plantão de dúvida. Então, eu disponibilizava as 
atividades pelo Google Classroom, e ficava ali o dia inteiro 
verificando se os alunos tinham mandado atividade tirando 
dúvida e tudo mais, se alguma mensagem passasse batido eu 
tomava uma chamada da coordenadora no WhatsApp “porque 
fulaninho mandou mensagem e você não viu” 
 

 
 E a situação ainda apresenta outras variáveis, como a mesma Professora 8 nos 

relatou, dizendo que os professores receberam uma ordem direta dos gestores da 

escola, que dizia: “elevem o nível da aula de vocês por que se não conseguir a 

rematrícula, se a gente não conseguir manter a mensalidade, vai estourar no colo de 

vocês”.   

Pelo conteúdo dos relatos dos professores entrevistados, concluímos que a 

alienação do trabalho é algo que os professores vivenciam em suas rotinas, das mais 

variadas maneiras, explícitas ou veladas, mas, sempre incidindo no trabalho realizado, 

afetando o controle do tempo e minando o sujeito. Em nossas Considerações Finais, 

procuraremos apontar perspectivas de resistência e reflexão sobre o trabalho docente, 

mas, principalmente, para uma vivência coletiva em direção a outros caminhos 

possíveis. 

 

Considerações Finais 

Logo no início do nosso trabalho colocamos a seguinte pergunta: por que 

pesquisar a Educação e, ainda mais, o trabalho docente? Agora, passados mais de 

dois anos de trajetória, afirmo que tal escolha não poderia ter sido mais correta, 

mesmo com todas as inquietações causadas no percurso. 

Outro questionamento importante apresentou-se quando relacionamos a ideia 

de vocação com a atividade realizada pelo professor. Nesse sentido, os teóricos por 

nós abordados e os professores que partilharam as suas experiências conosco nos 

mostraram que não, o professor não é um vocacionado, mas sim um trabalhador que 

sofre com as dificuldades da docência no cenário capitalista. 
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 Tais dificuldades aparecem nas palavras de Mészáros (2011, p. 96) já citadas 

anteriormente, quando enfatiza o caráter totalitário do sistema capitalista, pois “sujeita 

cegamente aos mesmos imperativos a questão da saúde e a do comércio, a educação 

e a agricultura, a arte e a indústria manufatureira”. E quando entendemos essas 

barreiras como impeditivos para uma construção de outro modelo de sociedade, 

fincamos os nossos pés no chão e afirmamos que a educação sozinha não conseguirá 

realizar nenhuma mudança, que dirá transformação, mas, temos nela uma resistência 

à alienação imposta pelo capital e esse trabalho visa ser um foco dela. 

Assim, a dúvida sobre a possibilidade de o professor da escola privada realizar 

e estabelecer práticas de autocontrole pode ser respondida com uma negativa que 

aparece nas situações do cotidiano dos docentes que entrevistamos. Os professores 

são conscientes do que esperam dos seus trabalhos, mas, fica latente a alienação na 

qual ele está imerso, por motivos como: o controle exterior do trabalho, pela ingerência 

que as famílias praticam nas escolas, no material apostilado que vem pronto e precisa 

ser utilizado. Também é possível perceber a alienação nas falas dos professores 

sobre reuniões não-remuneradas, realização de atividades de promoção da escola, 

excesso de burocracia e no esgotamento físico e mental ao qual muitos passam. 

Entendemos que o nosso trabalho trouxe uma contribuição quanto a qualquer 

idealização da escola privada como sendo um “paraíso” para se trabalhar. Não 

pesquisamos sobre a escola pública, mas, sabemos o quanto ela é vista de forma 

negativa em nossa sociedade, com o desmerecimento de suas realizações e de seus 

profissionais. Aqui, nos relatos colhidos, pudemos visualizar realidades com inúmeros 

problemas, professores esgotados, adoecidos e com condições nem sempre 

favoráveis para a realização de suas atividades. 

O sujeito empreendedor, colocado implícita ou explicitamente aos professores, 

entra em conflito com um sistema excludente e um espaço de trabalho que apregoa 

coisas que não consegue, ou não quer, entregar. Mas então, o que podemos propor 

como síntese final? A que conclusões chegamos? 

É importante que não percamos de vista que o trabalho docente se realiza 

dentro de um espaço escolar, com sua organização, suas metas e suas 

especificidades, onde o papel do professor não é o do mestre detentor do 

conhecimento, livre para colocar o que sabe para suas turmas e a escola como o local 
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do conhecimento e do crescimento do ser, mas, “ao contrário, são organismos, nos 

moldes das grandes empresas capitalistas ou estatais, compostos de uma massa de 

profissionais assalariados, hierarquizados e especializados (parcelarizados), 

envolvidos na produção e transmissão do saber sistemático” (SÁ, 1986, p. 25). 

Concluímos que as transformações da sociedade dentro do Estado Moderno 

capitalista fizeram com que a educação tenha um caráter de continuidade do sistema, 

se possível com a produção de sujeitos acríticos e formados para garantir a 

manutenção do status quo vigente no sistema.  

Por isso, afirmamos que o capital é o grande entrave para uma nova lógica 

social, e, se a educação que temos atualmente opera sob seus signos é porque ela é 

primordial para a vida social. Se hoje ela mantém as coisas como estão, também pode 

estar nela uma das chaves para a transformação daquilo que está posto. 

Nas palavras de Mészáros encontramos pistas para a ação que visa a inversão 

da lógica do capital e que enfatiza o papel fundamental da educação para que se 

possa ir para além do capital, tendo a educação um papel “soberano, tanto para a 

elaboração de estratégias apropriadas e adequadas para mudar as condições 

objetivas de reprodução, como para a automudança consciente dos indivíduos 

chamados a concretizar a criação de uma ordem social metabólica radicalmente 

diferente” (MÉSZÁROS, 2008, p. 65), para que assim, a saída do estado de alienação 

aconteça como uma tarefa da educação. 

Para chegarmos em uma sociedade onde haja igualdade substancial, como 

Mészáros (2008) coloca, precisamos que aconteça a universalização do trabalho e da 

educação. O capital em seu sociometabolismo entendeu que era preciso ter o controle 

do trabalho e da educação para obter êxito em sua agenda. Por esse motivo, 

entendemos que o trabalho docente é atividade de extrema importância para a 

dinâmica social e para a implementação de mudanças significativas, mas, para que 

isso aconteça é preciso que se tenha uma concepção de educação libertadora e de 

trabalho autocontrolado, ao invés de alienado. 

A inversão da lógica do homem-empresa, competidor e individualista precisa 

ser substituída pelo “controle consciente do processo de reprodução metabólica social 

por parte de produtores livremente associados” (MÉSZÁROS, 2008, p. 72) o que traria 

uma lógica cooperativa entre os trabalhadores em detrimento a égide predatória que 

o sistema propaga. E, não será possível propagar a ideia de autocontrole do trabalho, 
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se a educação não for peça importante de uma mudança feita por sujeitos 

substancialmente iguais. 

A alienação e suas mediações de segunda ordem são responsáveis pela 

alienação social, e precisam ter na educação um contraponto concreto, como ensinar 

nas escolas que outro caminho é possível e que existem outras possibilidades para a 

vida social. A escola pode ser um importante espaço para que isso aconteça e os 

professores podem contribuir nesse processo.  

Mas, para que isso se concretize, é necessário que realizem uma mudança na 

maneira como realizam o seu trabalho. Professores que estão presos em trabalhos 

alienados não poderão ser agentes de uma outra via, por isso, o trabalho docente 

precisa estar nas mãos do professor, ou como Mészáros (2008) coloca, no 

autocontrole do que realiza, pois, sem isso não será factível pensarmos em liberdade 

substantiva e igualdade entre os seres. 

No âmbito da escola, o autocontrole do trabalho docente aconteceria com 

indivíduos associados e que em conjunto decidiriam democraticamente os fins da 

educação, o que acreditamos ser o aluno educado, não preso a uma educação 

alienada e alienante, mas, como um ser que reflete sobre “suas reais necessidades, 

em vez de lhes serem impostos – sob forma de apetites totalmente artificiais, pelos 

imperativos reificados da acumulação primitiva do capital, como é o caso hoje” 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 73).  

A educação deve ser ferramenta para a realização da justiça social e o nosso 

ingresso no universo da pesquisa aconteceu com esse propósito, de estabelecer uma 

crítica embasada da realidade que vivemos, como Stephen Ball afirma, em entrevista 

a Mainardes e Marcondes, ao dizer que “uma perspectiva crítica é uma necessidade 

inevitável, se estamos tentando entender como o poder funciona, porque você 

somente pode abordar o poder desenvolvendo um sentido de seus efeitos e de suas 

inadequações” (MAINARDES; MARCONDES, 2009, p. 307). 

Por isso, a proposta de superação da alienação estaria no autocontrole do 

trabalho docente por parte de todos os professores, mas, não individualizados e 

presos aos seus conteúdos, pois, nessa nova perspectiva de pensar a educação e, 

por conseguinte, o trabalho docente, teríamos a escola sendo um espaço de 

“autogestão – pelos produtores livremente associados – das funções vitais do 

processo metabólico social é um empreendimento progressivo – e inevitavelmente em 
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mudança” (MÉSZÁROS, 2008, p. 74) o que necessitaria de professoras e professores 

comprometidos com a justiça social e empenhados na construção de um outro mundo 

possível, mais democrático e com liberdade substantiva. É preciso que a organização 

dos professores busque alternativas de associação, que superem a organização 

sindical, entendendo a grande importância dela.  

As entrevistas realizadas mostraram que os professores realizam trabalhos 

importantes, mas, que acontecem de maneira isolada em suas escolas. Não tivemos 

relatos significativos de experiências compartilhadas, de ações coletivas pensadas 

principalmente pelos professores reunidos. É preciso também que os professores se 

sintam provocados a propor mudanças para suas escolas, o que passa pela 

conscientização do papel da educação e do educador, mas, se perceber a alienação 

pode ser difícil, talvez possamos tocá-los na demonstração dos muitos problemas que 

passam em suas rotinas. 

Os professores precisam entender que não tem o controle do próprio tempo de 

suas vidas, uma vez que, como aponta Mészáros (2007, p. 243) ao dizer que o capital 

degrada os seres humanos à condição de “carcaça do tempo”, negando-lhes o poder 

de autodeterminação como sujeitos reais – é vital para a criação de uma ordem social 

alternativa”.  

Perceber a realidade, incomodar-se com o que o degrada e buscar alternativas 

para melhor realizar o seu trabalho devem ser inquietações para que professoras e 

professores busquem uma outra ordem social, tendo em mente que as palavras de 

(MÉSZÁROS, 2007, p. 243) 

[...] os indivíduos sociais particulares devem se libertar da 
camisa de força do tempo decapitado que lhes é estreitamente 
imposto. E só podem fazê-lo adquirindo o poder de decisão 
autônoma, consciente e responsável, com sua perspectiva 
apropriada – não dilatada conflitual/adversamente – de atividade 
vital plena de significado. Eis como se torna possível constituir 
uma ordem sociometabólica alternativa sobre uma escala 
temporal historicamente sustentável 

 

Não adoecer no trabalho e por causa do trabalho, poder escolher o que fazer e 

como fazer, estabelecer canais abertos de diálogo com outros professores, gestores 

e famílias precisa ser o horizonte de perspectiva do professor. Pensar nisso é pensar 

em uma nova concepção de educação que possibilitasse “práticas educacionais que 

habilitem o indivíduo a realizar essas funções na medida em que sejam redefinidas 

por eles próprios, de acordo com os requisitos em mudança dos quais eles são 
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agentes ativos” (MÉSZÁROS, 2008, p. 74-75), pois, assim teremos realmente uma 

educação continuada, como entende Mészáros e nós concordamos. 

Essa educação deverá ter um caráter emancipador e libertário, em oposição ao 

que temos hoje, uma educação que, ao invés de continuada é contínua em seu 

propósito de agir nos indivíduos “internalizando consensualmente” a ideia de que o 

que se apresenta é o único cenário possível, uma espécie “ordem natural” 

estabelecida. Dentro dessa lógica, “a dominação ideológica da sociedade prevalece 

por toda a sua vida, ainda que em muitos contextos essa dominação não tenha de 

assumir preferências doutrinárias explícitas de valor” (MÉSZÁROS, 2007, p. 294), 

algo que, para Mészáros (2007, p. 294) “torna ainda mais pernicioso o problema 

ideológico do capital sobre a sociedade como um todo e, por certo, ao mesmo tempo 

sobre seus indivíduos convenientemente isolados”.  

É nesse aspecto que a educação e o trabalho docente precisam dialogar com 

o mundo, com o professor entendendo que é um trabalhador e que sua atividade é 

política, uma vez que é de extrema relevância para a vida social. Por isso, a educação 

não pode ser ‘vocacional', “o que em nossas sociedades significa o confinamento das 

pessoas envolvidas a funções utilitaristas estreitamente predeterminadas, privadas de 

qualquer poder decisório” (MÉSZÁROS, 2008, p. 75). 

[...] Portanto, a “educação continuada”, como constituinte 
necessário dos princípios reguladores de uma sociedade para 
além do capital, é inseparável da prática significativa da 
autogestão. Ela é parte integral desta última, como 
representação no início da fase de formação na vida dos 
indivíduos, e, por outro lado, no sentido de permitir um efetivo 
feedback dos indivíduos educacionalmente enriquecidos, com 
suas necessidades mudando corretamente e redefinidas de 
modo equitativo, para a determinação global dos princípios 
orientadores e objetivos da sociedade 

 

 Mas, como isso poderia ser implementado em uma escola privada, nosso 

objeto de pesquisa?  

 Sabemos que as relações dentro da escola privada são determinadas por um 

contrato acordado entre as famílias que pagam para que seus filhos tenham os 

conteúdos necessários para o que os exames cobrarão deles. Também é sabido que 

nesse processo o professor entra como o trabalhador responsável por entregar o 

produto prometido. Mas, ainda somos importantes para que a educação aconteça. 

Mesmo que sejamos substituídos por aulas gravadas, tutores e pela ideia de que 



121 
 

 
 

qualquer pessoa pode estudar sozinha, ainda assim, o professor é importante para a 

educação e pode ser mais, se tiver coragem de soltar a voz e denunciar a alienação 

que sua atividade sofre diariamente. 

 Nosso trabalho busca ser uma proposta de reflexão e ação, mostrando que é 

preciso que os professores estejam em diálogo com a realidade, que levem para as 

escolas as demandas sociais que são educacionais e precisam ser debatidas nas 

escolas, mas, principalmente, que olhem ao redor e percebam que as demandas 

individuais somadas podem gerar pautas coletivas, que poderão surtir efeitos positivos 

em suas escolas e que podem inspirar outras escolas. Não objetivamos concluir o 

assunto, mas, queremos ao menos incomodar e gerar reflexão em quem estiver 

disposto a ler nossa dissertação e a se inquietar, assim como nós fomos instigados 

durante o processo de construção desse trabalho. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 
 
QUESTIONÁRIO INFORMAÇÕES PESSOAIS: 
 

Nome: __________________________________________________________ 

Idade: _____  Gênero: ______________  Tempo que leciona: _____ 

Área(s) de formação: ______________________________________________ 

Possui pós-graduação: (   ) Sim  (   ) Não 

   (   ) Stricto Sensu (   ) Latu Sensu 

Atua como professor de: (   ) Educação Infantil  (   ) Ensino Fundamental I 

   (   ) Ensino Fundamental II  (   ) Ensino Médio 

Quais são as matérias que você leciona? _______________________________ 

Sua formação tem relação com as matérias que leciona? (   ) Sim (   ) Não 

Em quantas escolas privadas trabalha atualmente? ______ 

A sua carga horária (aulas) semanal é de _______________________________ 

Trabalha na cidade de: (   ) Santos  (   ) São Vicente 

Trabalha na Rede Pública de Educação: (   ) Sim (   ) Não 
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APÊNDICE 2 

 

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO DAS ENTREVISTAS 

 

TRABALHO DOCENTE E ALIENAÇÃO NA PERCEPÇÃO DE PROFESSORES DE 

ESCOLAS PRIVADAS DE SANTOS E SÃO VICENTE, projeto de pesquisa de Thiago 
dos Santos, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Católica de Santos, sob a orientação da Prof.ª. Dra. Ivanise Monfredini. 

 

Informações dos entrevistados 

 

Nome: __________________________________________________________ 

Idade: _____  Gênero: ______________  Tempo que leciona: _____ 

Área(s) de formação: ______________________________________________ 

Possui pós-graduação: (   ) Sim  (   ) Não 

   (   ) Stricto Sensu (   ) Latu Sensu 

Atua como professor de: (   ) Educação Infantil  (   ) Ensino Fundamental I 

   (   ) Ensino Fundamental II  (   ) Ensino Médio 

Quais são as matérias que você leciona? _______________________________ 

Sua formação tem relação com as matérias que leciona? (   ) Sim (   ) Não 

Em quantas escolas privadas trabalha atualmente? ______ 

A sua carga horária (aulas) semanal é de _______________________________ 

Trabalha na cidade de: (   ) Santos  (   ) São Vicente 

Trabalha na Rede Pública de Educação: (   ) Sim (   ) Não 

 

 

 

 



128 
 

 
 

APÊNDICE 3 

QUESTIONÁRIO ABERTO 

 

TRABALHO DOCENTE E ALIENAÇÃO NA PERCEPÇÃO DE PROFESSORES DE 

ESCOLAS PRIVADAS DE SANTOS E SÃO VICENTE 

 

Olá, professor(a)! 

Envio esse questionário para você com o intuito de acrescentar informações sobre 

seu trabalho docente, assim, atendendo a uma solicitação da banca examinadora. As 

respostas ofertadas serão tratadas com sigilo e nenhum nome aparecerá no texto final 

da dissertação, que será entregue para a banca e também para a secretaria 

acadêmica da Universidade Católica de Santos. 

Desde já agradeço pela colaboração! 

Thiago. 

 

Questionário de informações complementares 

 

1. Quantos alunos têm a(s) escola(s) que você leciona? 

2. Quais segmentos são atendidos pela escola(s)? 

3. Quantos professores trabalham na(s) escola(s) onde você atua? 

4. A(s) escola(s) conta com coordenação pedagógica? Caso tenha, é dividida por 

áreas ou apenas tem um coordenador geral?  

5. A escola faz reuniões pedagógicas? 

6. Em que bairro está localizada a(s) escola(s)? 

7. Qual o valor da mensalidade dos segmentos que você trabalha? 

8. Quantos alunos (em média) têm por sala? O espaço físico das salas condiz 

com a quantidade de alunos que elas comportam? 

9. Qual o valor da hora/aula que você recebe? 

10. Você considera que as instalações da escola são modernas e preparadas para 

oferecer atividades diversificadas? 
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ENTREVISTAS 

 

Entrevistado 1 - Entrevista realizada em 16/11/2017 em formato online. Duração: 59:29m 

Entrevistado 2 - Entrevista realizada em 28/11/2017 em formato online. Duração: 43:26m 

Entrevistado 3 - Entrevista realizada em 30/11/2017 em formato online. Duração: 51:59m 

Entrevistado 4 - Entrevista realizada em 12/12/2017 em formato online. Duração: 53:35m 

Entrevistado 5 - Entrevista realizada em 14/12/2017 em formato online. Duração: 1:11:31h 

Entrevistado 6 - Entrevista realizada em 14/12/2017 em formato online. Duração: 2:36:26h 

Entrevistado 7 - Entrevista realizada em 18/01/2018 em formato online. Duração: 52:46m 

Entrevistado 8 - Entrevista realizada em 22/01/2018 em formato online. Duração: 52:39m 

Entrevistado 9 - Entrevista realizada em 23/01/2018 em formato online. Duração: 1:04:39h 

Entrevistado 10 - Entrevista realizada em 30/01/2018 em formato online. Duração: 35:21m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 
 

Entrevista “1” (19/7/2021) 

 

Thiago dos Santos: Bom dia! 

Entrevistado 1: Bom dia... 

Thiago dos Santos: Vamos começar, já foram feitas as explicações necessárias antes da 

gravação. Então, a primeira pergunta que faço é: Por favor, fale-me sobre seu trabalho de 

professor.  

Entrevistado 1: O trabalho de professor, eu vou dividir aí em dois aspectos principais. O 

aspecto acadêmico, o aspecto focado especificamente no ensino da disciplina, que é uma das 

coisas que faz parte do processo docente, construir o conhecimento em conjunto com o aluno, 

naquela disciplina na qual eu sou formado. Sou formado em história, tenho pós-graduação 

em sociologia, história cultural afro-brasileira e em pedagogia. Então, essas formações na 

verdade vão me dar a competência técnica para eu exercer essas funções como professor. 

Então, é um trabalho na verdade que você vai construir cada etapa do processo de 

conhecimento do aluno para que ele possa desenvolver. Então, esse seria um aspecto do “ser 

o professor”. Existe um outro aspecto no caso, no meu caso eu costumo colocar, que é a 

construção social do papel do professor, em levar o aluno também a ser um indivíduo com 

capacidade de entender o mundo que o cerca. Então, por exemplo, eu como professor de 

história, pra mim é uma ferramenta extremamente importante para fazer com que o aluno 

possa entender e enxergar que o meio em que ele vive, o espaço que ele ocupa, é um espaço 

na verdade construído historicamente, como sociologia é um espaço construído 

sociologicamente e ele precisa sair na verdade daquela zona confortável de apenas ouvir o 

conhecimento, apenas despejado sobre ele o conhecimento do professor... E esse é um papel 

que hoje o professor não tem mais, isso dentro da minha opinião evidente, mas vários teóricos 

também concorda com esse ponto, não é pegar um balde derramar o conhecimento sobre o 

aluno e acabou, não! É um processo de construção, há um sentido para aquilo, para cada 

etapa da construção de conhecimento e o aluno, pelo menos para mim, ele deve ser levado 

a entender todas essas etapas, contextualizar esse processo, conseguir aí ter uma visão 

ampla do que acontece ao redor dele, tirando daquela questão da alienação, ou seja, ele sabe 

o que está acontecendo a volta dele, ele não está com a cabeça enfiada em um buraco, 

coloquialmente dizendo, ou que ele não sabe o que acontece a volta, não! Ao contrário, 

sempre falo que a escola é uma espécie de um laboratório. Um laboratório de experiência 

práticas para o que você vai enfrentar lá fora, porque acabou o Ensino Médio, por exemplo, 

que é a última etapa da Educação Básica, ele vai estar na verdade com um conjunto de 
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competências e habilidades desenvolvidas para estar atuando lá fora, ou no mercado de 

trabalho, ou no mundo da vida, enfim. Então, ele vai na verdade ser treinado, ser preparado 

para isso, essa é a principal função de um professor. Além do que ensinar matemática, física, 

química, história, geografia, sociologia, filosofia, o que seja... É também fazer com que esse 

indivíduo saiba qual é o papel dele onde ele está, saber o que ele pode estar fazendo também 

para poder mudar aquela condição que ele se encontra, caso não seja uma condição 

favorável. Ele precisa saber quais as ferramentas que ele precisa para poder ter essa 

mudança e ele ser alguém crítico, ter uma visão realmente mais ampla, não ficar apenas no 

que está no livro. Eu cito até um caso, por exemplo, que dei para alguns alunos no semestre 

passado sobre a Segunda Guerra Mundial e eu estava falando sobre Hiroshima e Nagasaki. 

Eu falei pra eles “gente, vocês pegam a apostila, pegam o livro, a Hiroshima aconteceu... blá 

blá blá” aquilo não dá a real dimensão do que aquilo aconteceu de verdade, aí eu cheguei a 

passar um pequeno videozinho, na verdade um vídeo curto de um anime (um desenho 

japonês), que trazia na verdade uma reprodução do que foi, na hora que a bomba caiu e o 

efeito em um ser humano. Eles ficaram (expressão de surpresa), então o que está no livro, o 

que está na apostila é muito legal, está lá o texto bonitinho, mas aquilo não é um milésimo 

realmente do que aquilo foi, o que realmente aconteceu, o conhecimento histórico de fato. 

Então quando a gente fala de Hiroshima e Nagasaki, a gente fala de pessoas que foram 

praticamente dizimadas em uma onda de calor, por uma arma construída pelo homem para 

matar pessoas. Então, eu tento na verdade dar a eles essa dimensão, dar essa 

contextualização e fazer com que eles tenham a empatia com aquele momento histórico, por 

exemplo, ou um momento sociológico. Estava comentando com uns alunos sobre questões 

de gênero, por exemplo, que é um tema extremamente polêmico, que traz aí um monte de 

discussões e tal, tem pai e mãe que não gostam que a gente entre nessa discussão, mas eu 

sou meio teimoso e enfiei o dedo na ferida (risos). E gerar um desconforto, gerar um 

incômodo, para que com esse incômodo eles reflitam, eles raciocinem. Sobre a questão de 

preconceito, homofobia, transfobia e questões como essa que envolvem esse tema. E eu acho 

muito interessante isso, o papel do professor não é só despejar o seu conhecimento, a sua 

bagagem técnica, que obviamente ele tem, ele se preparou pra isso, ele estudou pra isso, 

obviamente ele tem o mérito dele de conhecer, o detentor não, mas ter aquele conhecimento, 

que é construído também nele com o passar dos anos, porque a gente sai da faculdade, mas 

não sai pronto. Ao longo da nossa carreira docente, a gente vai aprendendo cada vez mais, 

descobrindo novas formas de ensinar e também outras formas de aprender. Então, é um 

processo constante, é uma mudança constante, não para. 

Thiago dos Santos: Cara, assim demais isso tudo que você está falando e é legal que você 

me deu o gancho pra mudar a ordem aqui. Eu vou juntar quatro perguntas em uma, porque 
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elas estão muito ligadas e acho que você vai conseguir dar uma sequência lógica para 

resposta. A primeira é a seguinte, acho que você até já falou um ponto, mas se quiser falar 

um pouco mais... “qual a relação que você estabelece entre o seu trabalho docente e a 

sociedade? Qual a importância como professor, do trabalho docente, para a sociedade?” E aí 

eu vou emendar com: primeiro “O que é ser professor, no teu ponto de vista, na tua opinião?”; 

“Como você pensa à docência?”; “Como decidiu ser professor? Por que continua professor?”.  

Entrevistado 1: Eu vou tentar destrinchar as quatro perguntas, primeira coisa “papel docente” 

tem dois aspectos interessantes, aquele aspecto utópico, que a gente ouve bastante, que é a 

missão de vida, enfim... que é a vocação e tudo mais e tal. Eu concordo em ponto sobre que 

seja realmente uma missão de vida... A função do professor pra mim, é construir a sociedade. 

E de que forma construir essa sociedade? Não é construir a sociedade sobre o seu ponto de 

vista, seria muito tendencioso e não seria de fato positivo, não é pelo meu ponto de vista ou 

pelo ponto de vista do colega “A”, “B” ou “C”, não! É construir uma sociedade em que eles 

enxerguem, andem, ouçam, vejam, por si mesmos. Essa é a principal tarefa do professor, 

esse é o principal propósito de um professor. Então, não é fácil, é uma tarefa árdua, a gente 

esbarra em uma série de problemas estruturais, econômicos, políticos... E quando falo 

“políticos”, não é somente na grande esfera... Estou falando da política também na pequena 

esfera, que as vezes é no nosso próprio ambiente de trabalho. A gente sofre muita coisa, 

como eu já sofri por exemplo, censura pra não falar sobre determinado assunto, porque esse 

assunto seria na verdade um pouco mais delicado e isso em um ambiente escolar que eu 

trabalhei. Em outro na verdade, a pessoa falou “manda ver, e se alguém vier reclamar, a gente 

segura a onda”. Então, você fica na verdade andando entre situações e situações, se 

esquivando de problemas na verdade, “pisando em ovos” seria a expressão mais correta 

(risos).  

Thiago dos Santos: (risos) 

Entrevistado 1: Eu já cheguei sofrer, por exemplo, um processo que nem foi pra frente, 

porque foi engraçado pra caramba, minha advogada até deu risada depois... Porque o pai 

estava querendo me processar, porque o filho dele na época, a gente nem tinha ensino 

remoto, nada disso... Estava no celular, gravou minha aula e ele pegou o trecho em que eu 

dizia que em um contexto histórico que o nazismo é um regime fascista de extrema direita. 

Enfim, e isso gerou um burburinho na escola, porque o pai do aluno foi lá, mostrou a gravação 

“seu professor está doutrinando o meu filho” ... E essa palavra doutrinação, se nós fôssemos 

doutrinadores, se de fato fôssemos doutrinadores (abre um parênteses para minha opinião 

pessoal) “essa sociedade não estaria no buraco que está hoje” (fecha parênteses aí) (risos). 
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Thiago dos Santos: (risos) 

Entrevistado 1: Ele levou para a minha coordenadora, minha coordenadora ouviu, falou 

assim “desculpa, mas o professor colocou aqui um contexto histórico, o senhor pode procurar 

em qualquer livro, em qualquer trabalho acadêmico...” “eu vou processar a escola, blá, blá, 

blá”, enfim... Foi engraçado, porque minha advogada falou “deixa processar, isso daí é causa 

ganha, a gente ainda pede indenização (risos)” falou brincando comigo né. E o próprio dono 

na escola falou “Não se preocupa com isso daí, a gente coloca no AJ, o AJ resolve essa 

bodega, esse cara está maluco, não vou nem perder tempo com isso”. Então, a gente nunca 

sabe onde a gente está pisando, até acontecer o problema, porque na hora eu fiquei 

preocupado “pronto, vou ser demitido da escola, acabei de entrar na escola faz alguns meses, 

vou ser mandado embora da escola por causa de uma situação que não tem nada a ver”, 

enfim. Então, o papel do professor, é uma papel extremamente complicado, não é para 

qualquer um, ser professor é muito além do que estar na sala de aula, é muito além do nosso 

conhecimento técnico no qual a gente busca todo um momento ampliar (corte na gravação) a 

todo momento a gente está sendo a vidraça e as pedras vem. O professor é o que menos tem 

valorização dentro de uma sociedade que deveria de fato, e isso pode até parecer clichê, mas 

deveria de fato dar real importância e valor a esse profissional e não dá. E aí, você me 

pergunta, porque primeiro eu quis ser professor e porque eu continuo sendo professor, 

perguntas nesse sentido né. Primeiro, ser professor é uma coisa que eu sempre fui e isso é 

muita coisa muito engraçada, eu sempre dei aula, a minha primeira formação na verdade é 

em análise de tecnologia, dei aula na área da tecnologia durante muito tempo e eu sempre fui 

professor, eu sempre ensinei. Mas o mais interessante é que eu sempre ensinei, por exemplo 

na área da tecnologia o pessoal pensa “zero um” eu brinco que na verdade o pessoal é meio 

cabeça de prego, eles não pensam muito, é só “zero um” pra eles. 

Thiago dos Santos: Binarismo (risos). 

Entrevistado 1: É o binarismo (risos). Eu falo que na verdade o mundo, que se serve da 

tecnologia, não é binário. Então, eu sempre falava pro pessoal que eu dava aula, dava aula 

de criptografia, dava aula de “n” disciplinas na época de tecnologia, que eu falava “gente, 

vocês estão criando, construindo o que seja, pra um ser humano, não é para a máquina usar... 

Então, quem é esse ser humano, o que ele precisa...”. Então, eu sempre tive uma pegada de 

humanas junto com exatas, formação nas duas, exatas e humanas, sempre tive uma pegada 

nos dois. E quando fui ser professor de história, foi quando encontrei na verdade, por falta de 

termo melhor, digo vocação ou inspiração talvez, para que meu trabalho tivesse um 

significado. Então, pra mim o trabalho de professor também tem um significado, talvez seja 

um trabalho de formiguinha, talvez daqui a 30 anos, 40 anos, eu não esteja mais aqui, mas 
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talvez o que eu plantei, aí já entra uma visão meio romanceada da coisa, romântica, talvez o 

que eu plantei dê frutos lá na frente. 

Thiago dos Santos: É a coisa da utopia que você falou...  

Entrevistado 1: É meio utópico, é lógico que é meio utópico, mas é o que mantém muitas 

vezes a esperança de você continuar fazendo um trabalho. Porque não é a questão da 

remuneração, não é a questão de você ser pago, é muito além disso na verdade. Muitas vezes 

eu me pego vendo um filme, vendo alguma coisa “putz, eu vou usar isso daqui em sala de 

aula” do nada minha espoa vira “para você está de férias”. Minha cabeça não para, estou 

sempre pensando em alguma coisa, peguei um livro já pensei “vou pegar um trecho desse 

livro e vou usar para um debate em sala de aula”. Então, o “ser um professor” é a essência, 

pra mim é essência enquanto indivíduo. Pode até parecer como a gente falou o termo, 

romanceado, mas é como eu me encaixo, como eu me vejo. “Ser professor” eu “não estou 

professor” é uma diferença muito grande entre “ser” e “estar” dois verbos de ligação bem 

diferentes. Eu sou professor, não estou professor, conheço muitos colegas que estão hoje na 

coordenação, eu tenho um colega que foi colega de profissão e hoje ele é coordenador 

pedagógico, ele fala “eu estou coordenador, eu não sou coordenador, eu sou na essência 

professor”. Isso na verdade, eu conheci um professor mestre na área de história “eu sou 

professor, posso ter o título de mestre, doutorado, pós-doutorado, eu sou professor, minha 

essência é ensinar...”. O ensinar não é fazer pelo indivíduo, pelo outro... é mostrar como fazer 

e ele encontrar a melhor forma de como ele pode fazer aquilo e dar o mesmo resultado... 

Então, isso é um papel muito importante, ser professor pra mim, é algo que é muito importante. 

Eu busquei ser professor, estar como professor e depois me encontrar como indivíduo, porque 

eu ainda acredito... porque não é fácil, a remuneração não é remuneração no Neymar, por 

exemplo, não é a remuneração de outros profissionais, nem tem o respeito, o glamour de 

outros profissionais, por exemplo de um advogado, de um médico, de um engenheiro que 

seja, mas eu acredito que seja uma tarefa, um papel, que a sociedade precisa. Isso ninguém 

se dá conta, sem professor não existe sociedade, em todos os setores possíveis não existe 

um profissional hoje sem um professor. A sociedade não existe sem um professor, é isso que 

a sociedade não consegue entender, enxergar, talvez seja uma questão do nosso país, uma 

questão mundial, em outra países existe visões diferentes. Mas vamos pegar aqui a questão 

Brasil, acho que a gente precisa ter essa dimensão de quão poderoso é o papel de um 

professor. No mundo real, saindo da utopia e vindo pro mundo real, a gente sabe que é uma 

profissão que a gente é apedrejado, nessa pandemia “ah, agora ficou fácil está em casa o dia 

inteiro, sentado na cadeirinha dando aula”. Eu sempre falo “é fácil ver as pingas que eu tomo, 

mas não os tombos que eu levo” (risos). 
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Thiago dos Santos: Bem isso mesmo, e já que você tocou nesse assunto dessa relativização 

do dia, das atribuições, me conta um pouco de como você definiria um dia seu de trabalho, 

um dia da vida de um professor. Falando a questão do tempo mesmo, como é que é esse 

dia? Vinte quatro horas, não, porque uma hora do dia a gente dorme, mas como é esse dia? 

Entrevistado 1: A questão do dia, eu vou pegar meu caso em específico, eu acordo cinco e 

meia da manhã eu já estou de pé, seis horas da manhã já estou saindo, meia hora pra tomar 

café da manhã, tomar banho, se arrumar pra ir pro trabalho, sete horas estou em sala de aula. 

Aí é assim, a grande questão é eu estou em sala de aula, mas não é só naquele momento 

que começa meu trabalho, meu trabalho começa antes e aí eu estou começando pelo início 

do dia para você poder entender. Então, o que começo sete da manhã, foi tudo preparado no 

dia anterior, geralmente dez da noite, onze da noite, meia noite, as vezes uma da manhã, aí 

ir dormir pra acordar cinco da manhã. Então, essa é minha rotina... Então, ainda mais agora 

nessa situação, a gente tem que se tornar dois, quase que literalmente, eu tenho um grupo 

que está no remoto e um grupo que está no presencial. Então, você tem que dar atenção 

simultânea, eu falo que as vezes me sinto naquele filme “fragmentado” o cara que tem duas 

personalidades, porque a postura no remoto é diferente da postura no presencial, é 

completamente diferente, não é a mesma coisa. E muitas escolas passaram a usar 

erroneamente o termo “ensino híbrido” isso não é ensino híbrido, o meu tcc em pedagogia foi 

justamente o que é ensino hibrido e isso não é ensino híbrido, enfim isso é uma discussão 

para outro dia. Então, eu vou até meio dia e meia, uma hora mais ou menos, saio correndo 

para conseguir almoçar, almoço correndo e as duas já estou entrando em outra escola, com 

outras turmas e todo aquele trabalho realizado na noite anterior já vai para esse dia. Então, é 

gamificação, é... “eu vou montar várias estratégias diferentes, até porque eu preciso 

contemplar as diferentes inteligências que eu vou encontrar nos meus alunos. Então, uns são 

mais cinestésicos, outros conseguem mais ler, ouvir, enfim. Então, eu preciso desenvolver 

atividades que eu possa contemplar alunos como um todo, não só um aluno. Porque se eu 

pegar somente aquele aluno que absorve rápido, aprende rápido, o processo pedagógico é 

simples. Mas eu tenho uma diversidade de alunos em sala de aula, que exige de mim que eu 

tenha abordagens diferentes para o mesmo conteúdo, para que todos possam compreender. 

E aí seis horas da tarde acaba meu trabalho, acaba meu trabalho de aula. Aí vem a segunda 

etapa na verdade, que é a preparação para o dia seguinte. Primeira coisa, tem que lançar o 

conteúdo gravado no sistema, então as aulas todas são obrigatoriamente gravadas, tem que 

lançar no sistema. Então, imagina que eu tenha por dia 12 aulas, manhã e tarde, então eu 

tenho que postar 12 gravações, tem que renomear gravação por gravação, colocar nas 

pastinhas corretas, disponibilizar o link para cada turma, só esse trabalho aí... Eu paro das 

18h às 18h30 para fazer um lanche rápido e das seis e meia eu vou até Deus sabe quando. 
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Colocar todas as gravações, já lançar pro dia seguinte o conteúdo que vai ser abordado para 

todas as turmas estarem cientes do que vai ser discutido ou não, até para que os pais possam 

saber o que foi dado e o que será dado no dia seguinte pros filhos deles, aí vou montar as 

estratégias pode ser um [mencionou ferramentas tecnológicas] vou montar um formulário no 

google, vou montar um escape-room via google forms, enfim, eu vou buscar dentro do 

conteúdo que eu tenho que dar, vou buscar meu cronograma da minha aula. Eu faço doze 

planos de aula até a hora que for, para no dia seguinte eu seguir aquele plano de aula que é 

um norteador, um guia, porque no meio do percurso é como se fosse um GPS “recalculando 

rota” você tem que mudar as vezes o caminho, que você vai fazer para chegar naquele 

objetivo. Então, eu monto doze planos de aula, já tenho os arquivos prontos e vejo qual 

estratégia vou usar para cada turma “hoje o que eu usei não funcionou muito bem, então vou 

ter que usar...” esse é um trabalho constante de segunda a sexta. Aí tem o sábado... 

Thiago dos Santos: Nessas aulas, quantas horas por dia são dedicadas ao trabalho? Mais 

ou menos. 

Entrevistado 1: Vou colocar aí de catorze a dezesseis horas por dia. 

Thiago dos Santos: Eu sei que você já está contando o deslocamento... 

Entrevistado 1: Sim. 

Thiago dos Santos: Catorze a dezesseis horas por dia? 

Entrevistado 1: Por dia. 

Thiago dos Santos: Em um dia de vinte e quatro horas, você trabalha dezesseis, sobram 

oito. 

Entrevistado 1: Que teoricamente seriam pra dormir (risos). 

Thiago dos Santos: Mas não são (risos). E aí só pra emendar, que tua fala já puxou aqui pra 

outras três perguntas, que estão muito próximas relacionadas a questão do tempo e o 

trabalho, essa relação. A primeira é: “De que maneira as tecnologias estão inseridas no seu 

trabalho”. E aí eu te pergunto assim, sua fala já colocou, você usou termos, coisas que eu 

nem sei como liga (risos). Mas, olha só quanta coisa já aconteceu, obviamente muitas 

ferramentas tecnológicas. Minha pergunta é “você entende que essas tecnologias facilitam ou 

dificultam o trabalho?”. Mas eu vou colocar “facilitam e/ou dificultam” dependendo da situação. 

Aí eu emendo isso com “seu trabalho durante a pandemia, como é que ele ficou?”. Ele se 

intensificou, ele aumentou, o que você acha? E a última é “você acha que trabalhar demais?”.  
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Entrevistado 1: Vamos lá. Tecnologia é uma ferramenta fantástica, desde que a gente saiba 

usar da maneira correta, essa é a grande questão. Todo mundo acha que a tecnologia... “ah, 

vamos fazer uma gamificação”, só que a gamificação, por gamificação, vira apenas um jogo 

sem o menor sentido, apenas para encher espaço de aula e tem que ter objetivo para essa 

gamificação. Por isso que eu falo, a tecnologia ela é muito boa, excelente ferramenta, desde 

que você saiba usar da forma correta, do contrário ela atrapalha, acaba sendo prejudicial. 

Porque o aluno não aprende, por exemplo ele vai chegar no mundo real... o que é o mundo 

real? É vestibular e ENEM. E Aquilo pra ele foi pra quê? Pra nada, pra passar a aula e tornar 

a aula “divertida”. A aula ela não tem apenas que ser divertida, ela tem que ser produtiva e aí 

que as pessoas acabam esquecendo desse contexto, então acabam usando a tecnologia para 

fazer um game show, para fazer um verdadeiro show em sala de aula, um programa de 

auditório. E não é isso, porque o mundo lá fora, o mundo real, não é um show de auditório. O 

mundo não é tão cor de rosa como a gente gostaria que fosse tão colorido, tão bonito, como 

a gente gostaria que fosse. Ele é mais cinzento do que colorido, mas enfim. Então, o que 

acontece, a tecnologia é uma ferramenta excelente pra isso, pra gente poder conseguir dar 

contexto para o aprendizado do aluno, isso é muito importante, dar contexto é importante pra 

ele. E é uma coisa interessante que eu estava fazendo um treinamento um tempo atrás, e aí 

um professor chegou utilizar uma musiquinha, é um refrãozinho bem simples, bem bobinho, 

que depois fez todo sentido. E é isso, tecnologia as vezes a gente acaba associando a 

computador, a internet, tecnologia pode ser qualquer coisa, tecnologia é o “estudo da técnica”. 

Eu posso, por exemplo, pegar uma lousa de giz, pegar papeizinhos, colocar na lousa e montar 

uma batalha naval com os alunos, isso é gamificação, isso é tecnologia. Então, a gente 

confunde muito a ideia de tecnologia como sendo celular, internet, câmera, enfim jogos pelo 

computador, o que seja, enquanto tecnologia pode ser muito mais do que isso. É também 

isso, mas pode ser muito mais do que isso. Então, a tecnologia pra mim, que tenho a formação 

na área de tecnologia, sou fã de tecnologia, é uma ferramenta excelente, eu pude ampliar 

muito mais, inclusive, o meu leque de opções, de aprendizados com meus alunos tendo uma 

intencionalidade no uso daquela tecnologia muito maior. Coisa que antigamente, antes da 

pandemia, pré-pandemia eu tinha muita necessidade de ter ferramentas de tecnologia para 

poder usar e muitas vezes não tinha a própria infraestrutura nos ambientes escolares pra isso. 

E com a pandemia, já amarrando a outra pergunta que você fez, não só ampliou, mas a carga 

de estresse foi muito maior, de trabalho e de estresse. Foi algo assim, surreal. Foi surreal, por 

quê? Porque essa forma de ensino que a pandemia impôs para todo mundo, era uma forma 

de ensino que já se discutia e já se aplicava em outros ambientes há muito tempo, mas que 

a educação infelizmente, ficou atrás nesse processo. Eles ficaram resistindo, por várias 

questões, questões pragmáticas, visões tradicionalistas, dinheiro, enfim... Tudo isso dificultou 
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bastante esse processo de implementar essa forma de ensino que a pandemia nos fez como 

um todo, professores, colegas, enfiar goela abaixo da gente. Só que com isso veio o impacto 

do aumento da carga de trabalho que não é apenas se sentar na frente do notebook, do 

computador e dar a aula, tem algo antes disso e depois disso. Uma vez eu não sei onde eu 

vi, um meme na verdade, dizendo “dizer que o professor só trabalha quando está dando aula, 

é tipo dizer que o Neymar quando entra no campo pra jogar, ele só está trabalhando lá”, ele 

não teve que treinar antes, não teve que se condicionar, não teve que preparar o físico dele 

pra aguentar 90 minutos de corrida, sem parar. Porque eu não consigo correr 10 minutos e já 

estou colocando a língua de fora, imagina o cara 90 minutos direto, correndo pra cima e pra 

baixo atrás de uma bola, então o cara tem que ter uma preparação antes, a gente vê o 

resultado final, mas não vê o a preparação antes. O professor é a mesma coisa, o que o 

pessoal vê é o professor em aula, mas é o trabalho final, o resultado final na verdade, que a 

gente está lá ensinando. Mas todo a preparação anterior e o que vem depois também, não é 

visto. Então, é uma questão interessante, porque a pandemia, ela trouxe pra gente uma 

mudança brusca de trabalho, na forma de trabalhar, um estresse muito maior, gerou um nível 

de estresse muito absurdo, por causa do aumento da carga de trabalho também absurda. 

Havia aquela necessidade de justificar para os pais, porque estava no ensino remoto, enfim. 

Tudo isso gerou em cima dos professores essa carga de trabalho maior e esse estresse maior 

ainda. Fez com que a gente ficasse mais maluco do que a gente geralmente já é no dia a dia 

(risos).  E a última pergunta, desculpa... 

Thiago dos Santos: É isso mesmo, trabalha de mais... Você acredita que trabalhar de mais? 

Entrevistado 1: De mais, trabalha muito mais, muito mais. E essa rotina que eu te passei 

agora, por exemplo, é a rotina já incorporada com o trabalho presencial e remoto ao mesmo 

tempo. Então, são duas cargas de trabalho que estão vindo e agora está incorporado e não 

volta mais, esquece. Não vai ter mais a realidade antes da pandemia, esse período da 

pandemia que a gente ainda está vivendo, essa realidade educacional, ela na verdade é 

permanente, a carga de trabalho aumentou e é permanente. Aí você falou sobre a questão da 

remuneração, foi isso que você perguntou? Sobre remuneração?  

Thiago dos Santos: Uhum. 

Entrevistado 1: Ninguém acha que está ganhando o suficiente, essa é a realidade, mas no 

nosso caso como professor, aí a gente puxa a sardinha. Falta bastante ainda posso, por 

exemplo, trabalhar em um único local ganhando pra ter uma vida minimamente digna, a gente 

não fala nem uma vida luxuosa, no sentido Cristiano Ronaldo (risos). Não é isso que a gente 

está falando, estou falando uma vida para no final de semana você poder pedir uma pizza, 
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pegar um feriadão e poder viajar com a esposa, com a família, uma coisa trivial. O que é 

necessário pra manter a sanidade mental que a gente precisa e as vezes ao pouco a gente 

vai perdendo, porque é uma carga de estresse absurdo. Chega uma hora que você dá umas 

surtadas.  

Thiago dos Santos: Olha só, você já levantou tanta coisa fantástica, e eu vou emendar e é 

bom que com o que você está falando, você está me dando gancho pra trazer mais coisa até. 

Vou te perguntar o seguinte “na realização do seu trabalho, como você definiria suas 

possibilidades de atuação, dentro das escolas que atua?”. Eu sei que você trabalhar em mais 

de uma, então se quiser falar na “escola A” na “escola B”, ou nomear pela cidade. E a minha 

pergunta principal é “Se você pudesse, mudaria essa relação de atuação dentro da escola?”. 

E eu estou dizendo assim, todas as relações, relação com a família, com os alunos, com os 

professores, com os gestores da escola, o uso do espaço escolar, com os materiais... Aí nessa 

parte que eu te falo da relação, também coloco como a metodologia de trabalho. Então, os 

conteúdos que você dá durante suas aulas no ano letivo e as avaliações que são aplicadas, 

você faz todas elas da maneira como você acha que deveriam ser feitas ou em algumas 

situações a escola já tem uma regra que não tem abertura para um debate, um diálogo, e 

você tem que fazer aquilo, mesmo discordando vai sempre procurar fazer o melhor, mas vai 

sempre fazer aquilo que a escola coloca. Primeiro sobre tuas possibilidades de atuação, você 

já colocou agora, uns minutos atrás a questão que sofreu com censura, mas que a escola 

lidou bem, é um caso bem interessante. Mas essa relação da família... Então, essa relação 

como um todo com a escola em si, mudaria alguma coisa em algum dos locais que trabalha, 

ter mais controle daquilo que você realiza.  

Entrevistado 1: Vamos lá. Eu sempre brinco que eu tenho uma sorte, que eu tenho em 

determinadas situações, certas liberdades. Então, eu tenho já um tempo em ambas as escolas 

que eu trabalho, eu criei uma espécie de credibilidade, vamos assim dizer, dentro daquilo que 

eu faço. O que não é fácil, na verdade, ter isso daí. Mas ainda assim, a gente se sente 

engessado em alguns momentos, principalmente na questão sobre avaliação, sobre a forma 

como avaliar o aluno. Então, isso ainda são questões que muitas vezes fica preso aquele 

sistema, que ao meu ver, sou apenas um professor, como eu sempre digo não sou nada além 

de um simples professor. Ainda é meio tradicionalista, ainda é meio tecnicista e o mundo lá 

fora está completamente diferente, o mundo está mudando, o mundo do trabalho está 

mudando constantemente. Eu sou esse exemplo, o mundo do trabalho lá fora, digo fora da 

escola, ele está se atualizando, ele está se transformando de uma maneira muito rápida, a 

gente fala de quarta revolução industrial e pensa já inclusive de uma quinta revolução 

industrial, olha que ponto a gente está chegando. As relações de trabalho estão mudando, 
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essa relação de trabalho remoto que a gente faz hoje, por exemplo, é algo que já existe na 

Europa há 15 anos. Muitas multinacionais já estão em trabalho remoto há muito tempo e a 

educação que é a base da construção da sociedade, usando o discurso que a gente fez lá 

atrás, ficou ainda atrasada. Então, por exemplo, a gente vê que o formato das estruturas na 

sala de aula, agora obviamente por causa da pandemia obviamente teve que mudar, mas 

antigamente parecia uma escola do século dezenove que você tem os alunos um atrás do 

outro. Então, isso é uma coisa que sempre me incomodou em todas as escolas que eu passei. 

E eu sempre na verdade era o cara que fazia bagunça na sala de aula, desmontava a sala 

quando possível, porque também tem essa questão, coloca em círculo, colocava eles em 

ilhas, em duplas, ou quadruplo, para poderem estar estudando, para poderem estar fazendo 

uma atividade. Tirá-los da sala de aula, por exemplo “vamos para o Engenho dos Erasmos, 

vamos ter uma aula lá” naquele espaço aberto, que é um ponto histórico. Eu sinto mais 

necessidade de ter essa liberdade, porque a educação não é construída em um ambiente de 

quatro paredes, a escola em si é apenas um espaço de ponto de partida, para dali em diante. 

Então, na minha visão enquanto escola, ela deveria mudar e promover, dar mais atenção e 

importância a isso. A gente vê que tem escolas com espaços enormes muito bem construídos, 

mas precisaria serem melhor aproveitados com a intencionalidade pedagógica, ou seja, dar 

sentido. Então, vamos fazer uma aula de filosofia aqui sentado no chão, vamos fazer como 

Platão, enfim...É um contexto totalmente diferente do que a gente está acostumado, do que a 

gente vê nas escolas de hoje, as relações, por exemplo de famílias. Quando a gente fala de 

metodologia ativa e a gente fala que o aluno é o protagonista do processo de aprendizagem, 

ele é responsável pela própria aprendizagem, é muito interessante, é muito legal. Mas existe 

a necessidade de mostrar também para os pais que isso não é o professor que está com 

preguiça de dar aula, porque isso acontece muitas vezes. É preciso na verdade não só os 

alunos serem escolarizados nesse contexto, mas os pais também. Porque muitos deles vem 

daquela época em que tem que ter lição de casa, tem que ter matéria no caderno. Então, essa 

relação da escola com a família também deveria mudar, a família deveria entender e a escola 

tem esse papel de mostrar “porque isso é feito dessa forma.” “se o seu filho não tem lição de 

casa, porque isso era feito.” aí entra no contexto histórico, era uma forma de punição, lição de 

casa era uma forma de punição, não uma forma de aprendizagem. Mostrar para a mãe e para 

o pai do aluno “olha, seu filho não está com matéria preenchida no caderno, não está copiado 

da lousa”. Que é um negócio bizarro que pra mim não faz o menor sentido, mas tem pai que 

“cadê o caderno do meu filho, que não está preenchido aqui, que não tem conteúdo, que não 

tem matéria, esse professor não dá aula, esse professor não dá nada”. “Então vai assistir uma 

aula pai, vai ver como é a construção da aula pro seu filho e como é que ele aprende”. 
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Thiago dos Santos: E aí eu te pergunto, como você colocou, não sei se estou fazendo a 

leitura errada. Fica muito difícil pro professor fazer essa ponte? 

Entrevistado 1: Muito difícil. 

Thiago dos Santos: Porque até como você falou, o trabalho ali dentro da sala de aula é muito 

intenso, você coloca né. Você colocou um momento atrás “eu monto uma estratégia e muitas 

vezes eu tenho que trocá-la no meio do caminho porque a coisa mudou, cada aluno tem uma 

característica”. E até pra reforçar a pergunta, essa coisa da gestão da escola, eu digo 

coordenador, direção... aquelas pessoas que estão em uma escala hierárquica acima do 

professor que está na sala de aula, a relação você acha que flui da maneira como você 

acredita que deveria ser? 

Entrevistado 1: Acho que deveria ser mais. É que aí vem o seguinte, vem uma impressão 

pessoal minha, a gente acha que essa relação da hierarquia acima de nós com as famílias, é 

uma relação mais pra atender o desejo das famílias. Então assim, “eu quero isso, eu quero 

aquilo, queria assim, queria assado”. Então, por exemplo, eu sempre faço um paralelo de 

quando eu vou num consultório médico, “eu estou com tal dor” “então, você vai tomar essa 

medicação” “Ah, não... eu queria essa medicação, essa medicação, essa medicação”. Você 

não vai fazer isso com o médico, o médico diz “é isso que você tem que tomar”, e ele é o 

profissional, ele é o cara que estudou para aquilo, então eu vou seguir a orientação de um 

profissional, beleza. A mesma coisa não acontece com a educação, a educação na verdade 

virou uma espécie de... principalmente na privada também acontece sempre isso, virou uma 

espécie de coisa “a la carte”, “eu quero isso, eu quero aquilo”. É como se fosse um produto. 

Thiago dos Santos: A gente pode chamar de clientelismo? 

Entrevistado 1: Clientelismo, exatamente “O cliente, o cliente...”. Educação virou um negócio 

lucrativo pra caramba, lucrativo para quem é o dono, o gestor. Não é lucrativo pra base, pra 

ponta, pra quem está na linha de frente do combate, enfrentando o “inimigo” (risos). Mas 

enfim, é uma questão interessante porque quando você enxerga isso, você fala “caramba, 

porque a escola oferece isso, oferece aquilo”, parece na verdade uma propaganda, se faz um 

comercial da coisa. Em vez de conscientizar as famílias do papel que é feito ali dentro, do que 

o filho dele vai estar aprendendo ali dentro de fato, enquanto indivíduo, não... O pai está 

interessado com o dinheiro dele que está sendo gasto, então é uma questão que dificulta 

bastante, deixa a gente um tanto quanto “caramba, meu”. E a gente não pode interferir nesse 

ponto “os pais não querem isso, os pais não querem aquilo” entra na minha cabeça o negócio 

do médico, se eu vou no consultório médico eu não vou dar pitaco do que está me receitando, 

se é um consenso científico, se é um consenso médico, eu vou seguir o que o médico está 
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falando. Então, é uma coisa interessante quando a gente entende essa dicotomia, com 

relação à escola, porque as famílias escolhem o que elas querem baseado no “eu estou 

pagando por isso”. Como aconteceu ano passado em plena pandemia, que muitos pais 

questionavam que estavam pagando escola atoa, para os filhos ficarem em casa, onde na 

cabeça deles o filho só vai estar aprendendo se estiver dentro do ambiente escolar, ali naquela 

construção. E é uma coisa complicada de colocar na cabeça do pai daquele aluno, que a 

aprendizagem acontece em qualquer lugar, em qualquer aspecto, tendo o mediador que é o 

papel do professor, que é um papel indispensável, não dá pra tirar dessa equação, senão a 

equação não fecha, não funciona. Mas é preciso entender que o processo de ensino está em 

qualquer lugar. E ano passado teve muita reclamação nos locais que eu trabalho “a gente 

está pagando a escola atoa” e a escola vinha depois atrás da gente “a professores façam 

mais isso, menos aquilo”. Então, você sente que está sendo conduzido e perde sua licença 

“pedagógica”.  

Thiago dos Santos: É como se você não tivesse respaldo? 

Entrevistado 1: É vamos assim dizer, até certo ponto você sente que tem que seguir o que 

está, ou você faz o que acha que é melhor até certo ponto, desde que não haja uma pontuação 

do pai ou da mãe “não gostei disso, assim”. Aí você tem que mudar toda a rota, “Professor, o 

pai está dizendo que estão usando muita imagem e tem pouco texto”. Outras vezes você é 

defendido, já tive um caso, não só eu um grupo de professores, em que a mãe chegou lá 

“porque os professores não colocam gravação, os professores não fazem isso”. O 

coordenador falou “desculpa, mãe, mas meus professores são muito bons” e enfim, ele 

defendeu que a gente fez assim “oi? Tá defendendo a gente” (risos). A gente até estranha, às 

vezes, está tão acostumado a tomar chibatada que chega uma hora que você “poxa, estou 

sendo defendido, isso mesmo”. Então, é uma questão bem interessante, essa questão da 

hierarquia, coordenação, direção com os pais, acho que poderiam ter uma relação menos 

comercial e mais pedagógica. Resumindo tudo o que eu falei aqui, menos comercial e mais 

pedagógica. Menos comercial de TV, querendo vender um produto, polishop e mais voltada 

para “o que o seu filho vai desenvolver, o professor vai estar trabalhando com ele lá”. Então, 

se vende muito como uma mercadoria, isso as vezes a gente sente que não é tão legal quanto 

deveria ser, como se imaginaria ser. Óbvio que a gente sabe que a escola também tem que 

fechar matrícula, tem que ter aluno pra fechar toda infraestrutura, a gente sabe que no salário 

depende daquilo, a gente não vive numa bolha, alienado desse processo, do que acontece. 

Mas poderia mudar um pouco.  

Thiago dos Santos: Só pra amarrar essa penúltima parte e a gente poder ir pra última. Pelo 

que entendi aqui, se você tivesse possibilidade você varia diferente algumas coisas? 
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Entrevistado 1: Algumas coisas, sim. Faria diferente. 

 

Thiago dos Santos: Você falou de avalições, a maneira como avalia. Não sei se você coloca 

a quantidade de avaliações ou o formato delas. E estendo até a pergunta, na questão dos 

conteúdos. As escolas que você trabalha devem ter formas diferentes de trabalhar os 

conteúdos. Então, não sei, uma com apostila, outra com material escolhido pelo professor. 

Como é que isso entra? 

 

Entrevistado 1: Essa é a grande questão, vamos lá! Questão de avaliação a gente sempre 

fala metodologia ativa, ensino híbrido, o aluno como protagonista, muito legal realmente, 

constrói um indivíduo, um cidadão para a sociedade que ele vai vier, mas, no entanto, todavia, 

contudo, porém... (risos) a gente sabe que os jovens, principalmente no Ensino Médio, 

principalmente no último ano do Ensino Médio, são preparados para o ENEM, pro vestibular, 

que é tecnicista. Então, não dá pra fugir disso, porque é preciso, na verdade também mudar 

essa estrutura da educação brasileira que é a questão do vestibular, do ENEM, a forma como 

ingressa os alunos nas Universidades, isso é uma discussão que também a gente vai levar 

para uma outra esfera, mas que também precisaria mudar. Porque mudando essa estrutura, 

a gente muda também a forma como a escola trabalha os conteúdos. Vem um outro ponto 

também interessante, porque raramente o professor escolhe o material que ele vai trabalhar. 

Não existe isso, muitas vezes você é consultado "o que você acha desse material?" "ah, gostei 

desse" "então, vou comprar o outro".  

 

Thiago dos Santos: (risos) 

 

Entrevistado 1: Então, porque perguntou caçarola (risos). 

 

Thiago dos Santos: Obrigado, por nada. (risos) 

 

Entrevistado 1: Obrigado, por nada (risos). Então, assim material a gente não escolhe, eu 

tenho que me adequar ao que me é colocado, então por exemplo, apostila e livro. Cada um 

tem seu conjunto de características positivas e negativas. Então, por exemplo livro, eu tenho 

uma maior autonomia, vamos assim dizer, uma maior liberdade para trabalhar aquele 

conteúdo. Tenho alguma liberdade, os livros são caros, os pais até reclamam de pagar os 

livros e tal, mas enfim. Eu tenho uma certa liberdade para trabalhar aquele determinado 

conteúdo dar mais ênfase aquele conteúdo em detrimento de outro porque, enfim, eu avalio 
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de acordo com o andar da carruagem. Ponto negativo do livro é que muitas vezes no final o 

pai vai falar "não deu todas as páginas do livro, não foi até o final...", "peraí, dei todos os 

capítulos, mas a gente destaca o que nós enquanto profissionais da área de educação temos 

o conhecimento técnico pra isso, eu destaco "isso realmente é importante, isso é importante, 

mas em balança tem um peso menor". Então, a gente tem essa capacidade, essa 

competência pra fazer esse discernimento e poder dar pro aluno, dentro do que a gente 

constrói o conhecimento, beleza. Já a apostila tem o fator positivo, qual seria o ponto positivo? 

Tudo tem o ponto positivo e negativo, impossível fugir disso daqui. Positivo que divide bem, 

delimita bem no assunto em si. Então, esse aqui é um assunto especificamente a trabalhar. 

Negativo, porque você na verdade vai ficar numa correria, numa espécie de maratona, para 

conseguir dar conta de dar todo aquele conteúdo e como eu falei um pouco antes, muitas 

vezes sou obrigado a alterar a rota como se fosse um GPS "recalculando rota". Porque o 

aluno não pegou bem, mas se eu estou no sistema de apostila, eu sou obrigado na semana 

seguinte dar outro conteúdo, e (gesto de tanto faz) e corre, corre, corre. E aquilo gera um 

estresse absurdo, porque aí você tem que preparar o aluno para todo aquele conteúdo 

daquelas semanas de apostila, para poder dar a prova pra ele, que é uma prova tecnicista, 

que entra a questão da avaliação. A avaliação na verdade, "eu não posso medir a capacidade 

de um peixe de subir em uma árvore", não vou dizer que o peixe é incompetente de porque 

não sabe subir em uma árvore, mas ele é muito competente na água. Então, as avaliações 

na verdade são complicadas, porque elas privilegiam ainda um método tecnicista, para um 

tipo de aluno específico. É verdade, um tipo de inteligência específica, quando tenho múltiplas 

inteligências, a gente fala de sete, mas hoje se discute até mais do que isso. Então, esse 

espectro que a gente fala da avaliação, acaba sendo prejudicado por causa do material que 

é adotado que a gente tem que seguir, tem que seguir. Aí no final do ano o coordenador fala 

"tem mãe que reclamou que o professor 'tal' não deu todos os capítulos ou todas as páginas, 

da página um até a página quinhentas". Então, a questão da apostila que você tem que correr 

feito um maluco para dar conta. Então, você tem que se preocupar em dar o conteúdo na 

semana correta, tem que se preocupar com que o aluno aprenda, pra não ficar vomitando 

nele, figurativamente falando, o conteúdo todo para que ele absorva e esteja preparado pra 

fazer a prova. Isso não privilegia o aluno enquanto indivíduo, isso não privilegia o 

conhecimento, a construção do conhecimento do aluno. O aluno na verdade, ao meu ver 

enquanto pedagogo, ele se sente estressado, obviamente isso vai gerar "cola", ainda mais 

num processo que a gente está falando de ensino remoto, é óbvio que o aluno consultou 

material, o aluno fez isso, fez aquilo... Então, é apenas pra mostrar, o aluno teve a aula, fez a 

prova, tirou nota, está lá no boletim bonito, mas o aluno em si não aprendeu de fato como 

deveria aprender ou como a gente gostaria que ele aprendesse de verdade. Por mais que a 
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gente se esforce, por mais que a gente faça malabarismos aqui, a gente não vai conseguir 

atingir de verdade como a gente gostaria que fosse. Isso é um fator que pra mim incomoda 

um pouco, pra não dizer bastante na verdade. E aí vem aqueles debates que a gente sempre 

vai tentar construir. O que fazer pra mudar? 

 

Thiago dos Santos: Sim. 

 

Entrevistado 1: Como mudar isso?  

 

Thiago dos Santos: Cara, assim, muito bom... Último bloco, eu estou juntando as perguntas, 

porque eu acho que elas dialogam e acho que elas conseguem fazer com que você tenha 

uma liberdade legal para relacionar coisas. Porque nada é, como você falou em binarismo, 

nada é um ou zero. Então o tema dessa entrevista é o trabalho docente, mas o trabalho em 

primeiro lugar. Eu queria saber primeiro, o que você entende por "trabalho"? Se você entende 

que o trabalho do professor, difere em alguma coisa do trabalho de outros trabalhos, deixar 

bem claro. Deixar bem claro que a gente está falando de trabalho, não de profissão. Que o 

trabalho docente difere em algo dos outros trabalhos e se difere em que difere? E aí pra 

finalizar se você entende que seu trabalho é valorizado pelos alunos, famílias e pela escola e 

você pode determinar falando, como você definiria sua relação com as escolas que trabalha? 

Então: trabalho, o que você pensa que é trabalho, se o trabalho docente difere em alguma 

coisa de outros e se a partir daquilo que você realiza, você se sente valorizado? Você já falou 

um pouco sobre isso, mas se quiser especificar um pouco mais. E aí obviamente estamos 

falando de valorização, aí entra também sua com os locais nos quais você trabalha. 

 

Entrevistado 1: Vamos lá. A palavra "trabalho" vem do latim né, significa tripalium que é um 

instrumento de tortura medieval. Então, trabalhar é ser torturado (risos). A palavrar trabalhar, 

significa ser torturado, por incrível que pareça. Mas o trabalho pra mim enquanto conceito é 

dar sentido para sua existência em um grupo social. Para mim é uma definição que posso 

colocar, dar sentido para sua existência em um grupo social. Do contrário apenas ficará ao 

léu sem fazer nada. O trabalhar em excesso é prejudicial e o fazer nada também é prejudicial. 

Então, é preciso um equilíbrio dentro dos setores de nossa vida “família”, “amigos”, “lazer” e 

o trabalho é um dos componentes dessa construção social de um indivíduo. Então, não dá 

par viver sem trabalho. Foi o trabalho que construiu todas as sociedades do passado, lá da 

Mesopotâmia, antiguidade Oriental, Ocidental até os dias de hoje. E é o que vai construir para 

as gerações do futuro. Então, o trabalho pra mim é um conceito que é extremamente 

importante, não dá pra ter uma sociedade sem trabalho, isso não existe. A forma como a gente 
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se relaciona com esse trabalho, é que vai mudar, pode ser melhor ou pior. Enfim, você me 

pergunta sobre o trabalho docente, o trabalho do professor se é melhor ou pior em relação a 

outros trabalhos. Eu acho que cada trabalho, é como se fosse uma grande engrenagem. Eu 

tenho uma máquina enorme, eu vou chamar essa máquina de sociedade e eu tenho várias 

engrenagens que eu vou chamar de trabalho. Cada engrenagem tem um papel crucial para 

fazer essa máquina funcionar. Então, eu não posso pensar em um carro, que é uma máquina, 

sem por exemplo, radiador, sem setas de direcionamento. As menores peças, por mais bobas 

que possam ser elas têm uma função, um papel primordial, para que aquela máquina funcione 

e seja um carro. Pensar em um carro, a máquina perfeita que ele é, é fantástico. A mesma 

coisa o corpo humano, eu não posso pensar o corpo humano, como a forma que ele funciona 

tão perfeitamente. Uma máquina perfeita, tudo funciona com uma harmonia perfeita e faz 

nosso corpo funcionar. A sociedade como diria Weber, é como se fosse uma espécie de corpo. 

Nós somos um corpo na verdade, que funciona perfeitamente, porque todos os órgãos 

funcionam bem. Se algo está errado, o corpo para, dor de cabeça, febre, enfim, a gente 

começa a sentir os sintomas. Então, eu não coloco o trabalho docente como superior ou 

inferior a nenhum outro trabalho. Eu digo que ele tem um trabalho importante, como eu disse 

a educação é a base para nossa construção de sociedade. Então, eu diria na verdade, que o 

trabalho docente ocuparia o que seria o coração, vamos assim dizer. Que vai irrigar todo o 

sangue para o corpo poder funcionar, porque se o sangue não tiver sendo irrigado para o pé 

ele vai ficar escuro e vai ter que amputar. 

 

Thiago dos Santos: Ele difere na verdade, como coloca o coração, por ser vital para... 

Entrevistado 1: Para que outras áreas da sociedade possam funcionar, porque se eu não 

tenho um coração funcionado, se ele para de bater... Posso ter um cérebro perfeito, nada 

funciona mais, inclusive a engrenagem vai morrer. Se eu não tenho a educação pro papel do 

professor na sociedade todas as demais outras tarefas e profissões não existirão. Então, eu 

não coloco no patamar de mais importante, mas vital, como você usou o termo vital. É um 

papel vital, do contrário a gente não tem sociedade. Até pra fazer o que a gente está fazendo 

aqui hoje se não tem um profissional que foi formado por um professor, esquece, isso não 

existe. A nossa sociedade também foi baseada na história oral, porque os mais velhos 

ensinavam para os mais jovens em reuniões, sentavam ao redor da fogueira e ficavam 

passando suas tradições orais pros mais jovens que iam passando a frente. Então, era o papel 

de um professor passar isso a frente, passar seus conhecimentos. Geralmente os mais velhos 

faziam isso nas tribos Tupi, na América, no Brasil, os mais velhos ensinavam para os mais 

jovens todas as tradições, religião, família, o trabalho e isso ia passando de geração pra 

geração. Então, a gente vê que a educação, desde os princípios históricos, desde do ponto 
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mais remoto da história até os dias de hoje, sempre ocupou papel fundamental, papel vital, 

para que toda a sociedade pudesse funcionar.   

Thiago dos Santos: Você se sente valorizado? Por alunos, família, escola? 

Entrevistado 1: Olha, eu vou dizer que fazendo uma balança, eu digo que pendo mais pra 

me sentir valorizado, do que desvalorizado. Já trabalhei em lugares que eu posso fazer como 

comparativo. Eu tenho uma carreira docente, que eu trabalhei em algumas escolas, que não 

eram tão boas assim, que eu não me sentia valorizado. Então, é um conjunto de coisas, hoje 

se eu colocar na balança, eu sinto que sou mais valorizado do que já fui no passado. Talvez 

menos valorizado do que serei no futuro, então sim, eu me sinto mais valorizado, eu tenho 

uma credibilidade que eu construí ao longo dos anos trabalhando nesses locais. Com os 

alunos também, claro que é utopia todo mundo achar a mesma coisa, não existe isso. Mas a 

grande maioria deles, principalmente depois que se forma, eles me encontram na rua, rede 

social, onde seja “poxa professor que escolhi a carreira de direito, por causa daquele trabalho 

que o senhor fez na quela época, por isso que hoje eu sou advogado”. Então, aquele impacto, 

aquela semente que a gente planta. A gente espera que ela dê frutos e que possa ser algo 

realmente positivo. Pra mim, na verdade, eu sinto que tenho mais valorização, tenho respeito 

e consegui isso através da minha postura, do meu trabalho, consegui um respeito dos meus 

pares, com meus colegas professores e também com as escolas. É lógico que a gente sempre 

vai achar que poderia ser mais valorizado principalmente em questão de remuneração “poxa, 

eu poderia ganhar mais pelo trabalho que eu faço, bem mais inclusive do que se esperaria”. 

Enfim, a gente obviamente sempre vai esperar e vai buscar isso daí, mas eu digo que no geral 

eu tenho muita sorte. Não que seja um mundo de faz de conta, um mundo feliz, tenho sim 

problemas como todos os lugares têm. Tem momentos que eu falo “caramba, eu sou só uma 

peça que qualquer hora substitui” e eu tenho essa consciência também enquanto historiador, 

sociólogo, naquela questão Karl Marx “eu sou apenas uma peça que troca, substitui e acabou. 

Dá o sangue e não sente naquele mesmo nível de valorização, mas no geral, eu sinto que 

sim, eu sinto que eu tenho o respeito, principalmente dos meus pares, que eu acho importante, 

dos colegas professores. E também da parte da escola em si, da gestão, que enxergam o 

meu trabalho e respeitam o meu trabalho, dentro do que eu gostaria e espero. 

Thiago dos Santos: Então, aí na tua relação com as escolas, coloca como...  

Entrevistado 1: É positiva, graças a Deus... Nem sempre foi assim, na verdade, a gente 

sempre vai chegando, vai tomando aquelas pancadinhas e tal, mas também eu tenho 

consciência que as coisas não mudam da noite pro dia. Hoje eu sei que sou respeitado, tenho 
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uma boa relação com os locais de trabalho, mas pode mudar da noite pro dia a gente nunca 

sabe, enfim, mas no geral, sim! 

Thiago dos Santos: Perfeito! Olha, te agradeço muito, foi espetacular. Claro que a tua leitura 

da vida, do trabalho e das coisas, ela fica clara aqui e muito bem colocada. Eu só espero 

poder fazer a análise da melhor maneira possível. E obviamente que depois que o texto estiver 

todo transcrito eu vou te mandar para você olhar. A gente sabe que é um trabalho que requer 

uma atenção muito grande e agente também precisa (ininteligível) “pode publicar”, mas 

entendo que essas contribuições todas para falar sobre trabalho docente, falar sobre tempo, 

sobre assuntos aqui com muita riqueza e muita propriedade. Eu estava muito preocupado 

aqui com a questão da gravação porque ainda está escrito “record” então, não derrubou a 

nossa chamada. Eu te agradeço demais mesmo. E assim, sem os depoimentos, sem as 

percepções dos professores, o trabalho não tem sentido. Esse trabalho que eu estou fazendo 

aqui, coisas que a gente já conversou muito pela vida, seja trazida para o ambiente acadêmico 

e a gente possa problematiza-las, o trabalho docente precisa ser discutido e na escola privada, 

eu acredito que de uma maneira muito necessária isso.  

Entrevistado 1: Bastante. 

Thiago dos Santos: Obrigado, vou encerrar a nossa gravação e já te chamo no Whatsapp. 

Obrigado pelo seu tempo e obrigado por tudo. 

Entrevistado 1: Imagina, irmão. Fica com Deus, Abraço. 

Thiago dos Santos: Abraço.  
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Entrevista “2” (19/7/2021) 

 

Thiago dos Santos: Boa noite! Então, a gente vai começar a segunda entrevista, das 

entrevistas que estão sendo feitas para dissertação de Mestrado de Thiago, sou eu no caso, 

falando sobre trabalho docente, alienação do trabalho docente e também possibilidade de 

autocontrole na percepção de professoras e professores das cidades de Santos e São 

Vicente, que atuam em escolas privadas. Então, agora a gente começa a segunda entrevista. 

Então, por uma questão ética os entrevistados todos são nomeados por um número, então na 

sequência em uma ordem lógica a gente vai começar a segunda entrevista, com a 

entrevistada número 2. Para começar, eu queria saber de você, o que você pensa, fala para 

mim um pouco sobre o seu trabalho como professora. 

 

Entrevistado 2: Bom, eu leciono em duas escolas, uma em Santos vai fazer 12 anos agora 

em agosto e a outra em São Paulo. E a minha vontade de ser professora ela sempre foi latente 

assim, eu nunca pensei em fazer nada da vida. Então, eu não estou nessa profissão, por uma 

segunda opção, por uma terceira opção, não. Ela sempre foi a minha primeira opção, isso é 

um ponto muito importante assim nessa minha vida de professora e durante muito tempo eu 

não entendia essa profissão aquela questão, que a gente escuta muito, vocação, uma missão, 

a entrega. Então existe muito essa questão, a prática na profissão do professor. E aí quando 

você passa a estar em uma escola, a estar ali todos os dias “no chão da fábrica”, né? Como 

como a gente chama, a gente vê que a questão é totalmente outra, não existe essa questão 
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glamourosa na visão dos outros, né? “Ah, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, porque 

ela se doa, não”. É um trabalho bastante difícil, onde você lida com imprevisões o tempo todo, 

que não tem como... parte do nosso trabalho é planejar sempre tudo, mas a gente lida no dia 

a dia a insegurança da sala de aula com as questões que a gente não controla. E de outro a 

gente lida com pressões, assim gigantescas, muito fortes seja ela dentro da própria escola, 

seja ela hora da escola. Como eu dou aula em escola privada, então da gente tem toda 

questão das famílias, dos pais, dos próprios alunos. Então, eu posso dizer assim que eu 

trabalho de professor, é um trabalho de muito trabalhoso e de coragem. Especialmente no 

país onde a gente se encontra, nesse governo em que a gente vive, é que as coisas ficaram 

cada vez mais difíceis também. Então, mas eu não penso em nenhum momento em 

abandonar. 

 

Thiago dos Santos: Você de certa maneira já até respondeu algumas perguntas juntas, né? 

Porque tinha até uma pergunta: “como e porque você decidiu ser professora” e você já colocou 

aqui, né? Que nunca se enxergou nunca se viu fazendo uma outra coisa. O que é ser 

professor pra você, o que é ser professora, acredito que tenha colocado. “O que é ser 

professora para você hoje?”. Já que você tocou nessa questão política no momento em que 

o país passa, o que é ser professora no Brasil de 2021 na tua opinião?  

 

Entrevistado 2: Como eu disse antes, eu acho que é um ato de coragem especialmente, de 

muita resistência, de acreditar muito nos nossos valores, nas nossas ideologias, nos nossos 

pensamentos e em como multiplicar isso. Então, eu acho que ser professor hoje, mais do que 

essa visão estereotipada do doar-se, eu acho que é a gente se multiplicar. Especialmente se 

multiplicar no outro e com o outro dentro do espaço que a gente tenta fazer mais democrático 

possível, dentro da sala de aula. Então, por meio das conversas, dos debates, de inverter 

essa roda dos alunos serem só um repositório de conteúdo e fim de papo e a gente está 

laçando um conteúdo. Mas especialmente em transformar esses espaços, como espaços de 

engrandecimento humano e eu acho que esse é o grande valor do professor no século 21 em 

2021, enfim né. O professor não ocupa mais esse lugar do grande sábio, que tem esse 

conhecimento, que passa esse conhecimento para pessoas que conhecem menos, vamos 

dizer assim, que seriam os alunos. Mas eu vejo como uma pessoa que tá ali como mediadora 

de um desenvolvimento humano. Então, é assim que eu vejo e é nisso que eu acredito na 

verdade.  
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Thiago dos Santos: E aí você como é que você relaciona o teu trabalho como professora e 

como é que esse teu trabalho na sua opinião dialoga com a sociedade com o mundo? Porque 

naturalmente você está ali com os seus alunos, tuas alunas e dialogando com tudo que está 

acontecendo a tua volta, né? Você dando aula de literatura então, deve ter um canal aí de 

diálogo. Porque dialoga com o passado, que dialoga com o presente que pensa, que 

projeta...né? Como é que é isso para você? 

 

Entrevistado 2: De novo é um grande desafio, né? Porque apesar de eu ter nas mãos a arte 

da palavra, a literatura para fazer esse meu trabalho acontecer, é também um desafio no 

sentido de a arte é uma questionadora, a arte busca o tempo inteiro fazer perguntas, 

questionar, abrir o olhar para outras formas de ver o mundo, a sociedade, as coisas, o ser 

humano, né? Então, por meio de não só do conteúdo que eu leciono, mas pelas práticas de 

sala de aula em Literatura, a gente consegue fazer isso. Então, vou dar um exemplo, não está 

previsto no currículo de literatura, por exemplo, aulas de escrita criativa. A escrita criativa ela 

funciona como não só um exercício da habilidade de escrita, de leitura e escrita, mas 

sobretudo o exercício da pessoa conseguir se colocar, se manifestar. Então, eu consegui 

colocar isso dentro do meu programa curricular de literatura e eu vejo como isso engrandeceu 

a relação dos meus alunos, com a disciplina, comigo, entre eles e fora da escola. Então, por 

exemplo, eu tinha alunos que durante as oficinas de escrita criativa se emocionavam, 

choravam e era um momento muito legal, da gente se reunir e conversar sobre aquilo ou então 

de alunos que levavam os textos para os psicólogos, por exemplo. E a partir daí descobriam 

questões que estavam ali dentro e puderam trabalhar aquilo na sua vida pessoal, humana. 

Ou seja, a literatura ela está aqui para isso, né? E quando eu resolvi ser professora de 

literatura, muito incentivada pela minha professora de literatura do Ensino Médio, eu entendi 

que ser professora de literatura é muito mais do que eu ensinar a ler um texto, as entrelinhas 

de um texto analisá-lo, argumentar, enfim. Mas fazer esse olhar interno acontecer, suscitar 

esse olhar e eu acho que está aí a minha grande missão em sala de aula e conseguir fazer 

isso que você falou, né? Sair dessa questão de sala de aula, horário de aula, conteúdo e 

romper com os muros mesmo da escola, com o tempo e espaço, enfim, com todas essas 

questões. 

 

Thiago dos Santos:  Vou até trocar aqui a ordem porque o que você falou agora me dá um 

gancho para fazer uma outra pergunta que seria a seguinte: “Na realização do teu trabalho 

como é que você definiria as suas possibilidades de atuação dentro da escola, no caso, você 

trabalha em uma escola aqui na cidade de Santos dentro da escola. Digo no seguinte sentido, 
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se você pudesse mudaria alguma coisa nessa relação, em que aspecto? Na relação com os 

pais, com os alunos, com os conteúdos, com os outros professores, com a gestão escolar... 

E por que eu puxo essa pergunta para agora? Porque quando você colocou assim “ah, eu tive 

a iniciativa de trazer uma disciplina eletiva de escrita criativa que não estava prevista no 

currículo, que não está prevista nas avaliações e tal”. Então, eu já estou estendo isso para tua 

relação com esse ambiente do ponto de vista das tuas possibilidades de trabalho, como é que 

você entende? Aí a gente amplia isso para toda a comunidade escolar, para tudo, mas como 

é que é isso para você? Como é que funciona na tua vida prática? 

 

Entrevistado 2: Bom, como toda escola tem limitações, isso é ponto pacífico, a gente sabe. 

Uma instituição, dentro dessa instituição que eu trabalho aqui em Santos, eu tenho uma 

liberdade, vamos dizer assim, parcial né. De fazer, de propor coisas, colocar em prática 

algumas coisas dentro do que eu acredito. As disciplinas eletivas são um ponto, outro ponto 

é organizar eventos que tenham relação direta com a disciplina que eu leciono. Então, por 

exemplo há seis todo final de ano com o Ensino Médio, eu faço um festival. Festival de Cinema 

e Poesia. A escola se abriu pra isso, toda a equipe de manutenção da escola, outros 

professores, coordenação, se envolve em toda dinâmica do evento, os pais são chamados... 

Ou seja, é um momento mesmo que a gente chama a comunidade escolar para dentro da 

escola, não por algo que está pautado no calendário escolar e que é obrigatório, não! Inclusive 

os alunos nem tem nota em relação a isso, participa quem quiser, algo completamente livre, 

ex-alunos podem participar também. Então assim, eu tenho uma certa liberdade, pra escolha 

dos materiais didáticos que eu quero. Então, desde que eu entrei no Ensino Médio pra lecionar 

literatura, eu não tenho material didático, eu montei meu material didático e permaneço assim 

até hoje, então eu tenho essa liberdade também. Obviamente com avaliações sobre isso, da 

direção, da coordenação sobre o meu trabalho, dos pais, dos alunos... Porém essa liberdade 

existe, e eu acho que por isso eu trabalho nesse lugar há 12 anos, porque me oferecem, me 

ofertarem essa liberdade possível, dentro dessa instituição. Respeitando todas as regras, 

enfim, demandas que se tem que é natural, mas eu me sinto muito livre pra trabalhar nesse 

ambiente. 

 

Thiago dos Santos: Muito bom! 

Entrevistado 2: E os alunos também, os alunos também têm espaço pra propor e foco nos 

alunos do Ensino Médio, que são os quais eu dou aula agora. 
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Thiago dos Santos: Então, nisso que você está falando, as metodologias de trabalho, os 

conteúdos ofertados, eles são escolhidos por você, você tem a liberdade de escolher. 

Obviamente que são passados para a coordenação, pra direção da escola, mas você 

consegue criar, vamos dizer assim. Você tem a liberdade pra fazer da maneira que você acha 

melhor dentro da disciplina que você domina.  

Entrevistado 2: Sim, claro que a gente tem as exigências mínimas das grandes provas, 

vestibulares, ENEM, etc... E a gente ainda tem, pelo menos esse ano, uma exigência curricular 

que é bastante restrita que a gente precisa seguir. Então, o que foge a isso, o que dá pra 

gente trabalhar de forma diferente, eu tento fazer e eu tenho um espaço pra isso também, 

isso é legal.  

Thiago dos Santos: Muito bom! Aí já que a gente tocou nesse assunto do trabalho e você 

coloca toda essa liberdade, que é algo bastante interessante, eu queria jogar uma pergunta 

que vai nesse sentido, mas que toca em um ponto que normalmente é discutido entre 

professores que é a tecnologia. Então, a minha pergunta é: Como é que essas tecnologias, a 

gente coloca tecnologia e pode entender tecnologia de uma forma muito ampla, não só uso 

do computador e de suas ferramentas virtuais, mas as tecnologias de uma forma geral, estão 

inseridas no trabalho que você realiza? E você acha que elas dificultam ou facilitam o 

trabalho? Ou, não vamos colocar tão binariamente, como você falou que a liberdade tem 

aspectos positivos. Não vamos colocar positivos e negativos, mas em um todo. A tecnologia, 

eu sei que não só ajuda e nem só atrapalha, acredito. Mas como que é a relação com essas 

tecnologias. 

Entrevistado 2: Eu acho que é um assunto que cada vez mais a gente está aprendendo sobre 

isso, as aulas remotas fizeram a gente ter uma aprendizagem enquanto o carro está andando, 

trocar o pneu enquanto o carro está andando, foi basicamente isso (risos). Mas assim, em 

linhas gerais, eu gosto muito de tecnologia, então sempre que possível elas estão presentes 

nos meus planejamentos, nas aulas... Então, desde plataformas online até enfim, vídeos, 

imagens, músicas, aplicativos e por aí vai. E os alunos trazem muito também essa questão. 

Então, não tem como a gente fugir disso, o que eu fico um pouco, às vezes, receosa é a 

questão do excesso de tecnologia em sala de aula. O que deixa de lado algumas práticas que 

a gente acaba não fazendo, por quase uma exigência de que essas tecnologias estejam 

presentes na maioria das aulas. Então, por exemplo, como eu trabalho com texto 

majoritariamente, com leitura, com escrita, claro que isso pode ser feito em uma plataforma, 

em um blog, em outros aplicativos. Mas quando eu faço isso de uma forma, digamos assim 

“analógica”, (risos)... lápis, papel, caneta, trocando ali na hora com os colegas, eu tenho outros 

efeitos da escrita, da leitura, da análise de texto, que é uma conexão mais humana e é isso 
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que eu busco também. Eu acho que essa questão da tecnologia é muito interessante, porque 

abre mil portas, mas eu acho que o humano ainda, não está inserido nisso. Eu acho que fica 

muito no campo do virtual, dessas relações que são muito aparentemente próximas, mas na 

verdade são muito distantes. E perde-se o olho no olho, perde-se ali, ler o texto junto, escutar 

a voz do outro, olhar a letra do outro. Então, falta isso. Eu acho que na sociedade em que a 

gente está hoje, tão carente dessas relações, eu acho que isso é algo que a gente tem que 

recuperar em sala de aula. Quase que como uma consequência, um efeito colateral, dessa 

avalanche de tecnologia que a gente foi inserido. 

Thiago dos Santos: Maravilha! Eu vou fazer uma pergunta. Como é que é o seu dia, como 

professora? Como é o dia da sua pessoa, como professora, quero que você fale com total 

tranquilidade e franqueza, sobre o tempo. Claro, todas as demandas de tempo, com relação 

a tudo, o que envolve. Porque até o título da dissertação é “trabalha ou só dá aula”? 

Justamente é uma brincadeira, que vai ao encontro do que os professores ouvem muito por 

aí “você só dá aula?”. Então, explorando um pouco essa categoria do tempo, eu queria que 

você falasse do tempo, como é que funciona essa gestão dele.  

Entrevistado 2: É outro desafio (risos). Como eu falei, ser professora hoje, é um ato de 

coragem mesmo. Parece que a gente faz caber, sei lá, quarenta e oito horas em vinte e quatro 

é bem isso. Minha primeira aula na escola é 7h10 da manhã. Então, levanto muito cedo, seis 

da manhã, pra ajeitar tudo, dar aula. Tem dias que eu dou aula a manhã toda, tem dias que 

eu dou menos aulas de manhã, mas enfim. Eu costumo conversar com os meus colegas que 

o dar aula é o que ocupa menos tempo. Se a gente for ver, fazer uma conta muito por cima, 

é o que ocupa menos tempo. Porque dentro da sala de aula, você não fica ali 50 minutos, 

falando ou fazendo, você tem a troca. Você tem as dinâmicas que a gente faz, você tem tudo 

mais. Agora, pra fora da escola, o que as pessoas não vêm, quando elas perguntas se a gente 

só dá aula ou se a gente trabalha. É tudo o que envolve o estar em sala de aula, então eu 

tenho meus planejamentos pra fazer, eu tenho que apresentar toda semana, eu tenho os 

diários pra preencher, eu tenho notas pra lançar, eu tenho preparação de aula. E pra você 

preparar uma aula, você tem que ler, pesquisar, escutar música, você tem que assistir filmes, 

você tem que enfim... estar em ambiente acadêmico pra você estar mais atualizado, você tem 

que assistir palestra, você tem que assistir lives. Ou seja, sem contar com toda a parte de 

correção de provas, correção de trabalho, demandas de e-mail que a gente tem que são 

gigantescas, por parte da própria escola, problemas que vão acontecendo ao longo da 

semana que você tem que solucionar, reunião com pais, responsáveis, enfim... e por aí vai, 

conseguiria ficar listando aqui mais uma série de demandas chega uma hora em que a gente, 

eu falo por mim, chega uma hora que eu acho que não vou dar conta. Eu tenho essa nítida 
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sensação, o que me acarretou ano passado, sofrer com crises de ansiedade, com a síndrome 

de Burnout, com várias coisas que vieram em decorrência desse acúmulo de funções que a 

gente tem. E porque eu quero ser uma profissional mais capacitada e por aí vai, eu faço 

doutorado, estou no último semestre do doutorado, agora. E as escolas, elas não veem isso 

como uma preparação, elas veem isso, quase que como uma escolha pessoal, sabe? Que 

você tem que casar com o seu trabalho, então se você quer fazer um doutorado, um mestrado, 

uma pós-graduação, etc. Isso quando você se formar, vai ter uma consequência no seu 

trabalho. Mas durante, pelo menos a escola que eu trabalho, não apoia. Apoia com tapa no 

ombro de “parabéns, você é inteligente, que bacana”. Agora no dia a dia “não”, então eu 

continuo tendo a mesma demanda. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que reduzir a 

minha carga de trabalho. Reduzi minha quantidade de aulas, por exemplo, porque eu não 

estava conseguindo e abrir mão do meu doutorado não era uma opção. Então, eu tive que 

fazer isso. Não tive nenhum apoio da escola, a escola “okay” acatou a minha decisão e “fim” 

foi isso que aconteceu. Mas de outros modos, não. Quando eu preciso ir pra congresso ou 

alguma coisa desse tipo, quando a gente estava na versão dos congressos presenciais, eu 

era descontada, como um dia que eu não fui trabalhar, se precisasse faltar. Então, isso 

também nunca foi considerado, como parte importante do meu trabalho na escola. E sim como 

minha formação pessoal, sabe?  

 

Thiago dos Santos: E olha, só... Vou te fazer duas perguntas na sequência, primeira delas: 

Você acredita que trabalha demais?  

Entrevistado 2: Com certeza, sim acredito. Acredito e sinto na pele. (risos) 

Thiago dos Santos: Porque você coloca a ansiedade, o Burnout, e outras coisas que devem 

acontecer e por isso que eu coloco essa pergunta. E aí não tem como a gente fugir. E a 

pandemia, o que ela fez com o trabalho? Com o seu trabalho?  Digo o trabalho, mas você 

também, nesse contexto todo, como você falou “trabalho de mais”. E qual é o papel da 

pandemia, desse um ano e pouco que estamos passando, como que é essa situação sanitária 

impactou no trabalho, no teu dia a dia?  

Entrevistado 2: Drasticamente, né. Drasticamente. Eu tive que aprender a dar aula de novo, 

ou então, dar aula de uma outra maneira, desde a questão física, porque eu em sala de aula, 

eu pouco sento. Eu gosto de caminhar, eu gosto de usar outros espaços sem ser a sala de 

aula. Então, eu fiquei confinada a um espaço dentro da minha casa, sentada, as vezes das 

7:10h da manhã até o final da tarde. O que me acarretou muitas questões físicas mesmo, dor 

nas costas, coluna travada e dor de cabeça e por aí vai. Então, desde essas questões, até as 
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questões mesmo, do trabalho em si. Então, a gente teve que aprender a lidar com plataformas 

virtuais pra dar aula, qual a dinâmica, como você se conecta com seu aluno estando 

virtualmente, os alunos não ligam as câmeras, os alunos não falam, os alunos não 

participam... E isso acabou se tornando um problema do professor. Então, senão acontece 

isso a sua aula não é agradável o suficiente, não é boa o suficiente para que o aluno se motive. 

Então, tipos de falas como “você deve motivar seu aluno”, “você deve fazer coisas super 

criativas na sua aula, porque a gente não pode perder esses alunos”, eu escutei demais. 

Agora como se faz isso, passando por uma situação que ninguém nunca passou na vida. 

Então, eu acho que aí ficou muito nas costas dos professores, inventar essa nova forma, mas 

foi um inventar sem muita parceria, foi um inventar bastante solitário porque aí eu tive que 

aprender não só mexer com a plataforma zoom, meet e google isso e google aquilo e Microsoft 

teams e tal... Como preparar os materiais pra essa aula, como eu faço isso? Ninguém sabia 

como fazer isso. Até hoje eu acho que eu não sei, mas eu criei algumas estratégias, como 

falar com meu aluno estando nessa versão de aula. Acho que até hoje, eu também não sei, 

fui criando algumas estratégias, o que eu vou precisar deixar de lado, do que eu gosto muito 

de fazer, porque essa plataforma não permite. Então, por aí vai... Foi um questionamento 

muito da minha profissão, mas muito pessoal também. Mas também, foi um momento de muita 

solidão, isso eu senti demais, de muita solidão, de muita insegurança, de muito medo, não só 

medo de lidar com tudo isso, mas de até que ponto meu emprego está seguro, está sendo 

colocado a prova com relação a isso. Porque eu vi muitos colegas ser demitidos no meio 

dessa confusão toda e também um lugar de pouco acolhimento, eu posso dizer, porque eu 

vivi assim, situações. Que eu tive que chegar no meu limite, para eu parar e “não, eu estou 

precisando de ajuda”. Porque eu não me sentia ali com ajuda voluntária da escola e tudo mais. 

Entendo que a escola também ficou em uma posição difícil, mas foi bastante complicado isso. 

O que funciona muito bem na escola onde eu trabalho é um grupo de professores. Então, os 

professores se ajudam muito, as dinâmicas são sempre muito compartilhadas. Então, eu 

tenho muito abertura de conversar com eles sobre qualquer coisa. Então, essa rede de apoio 

que a gente foi estabelecendo entre professores. Isso funcionou muito bem, isso foi muito 

legal. Agora com a escola em si, nem sempre. Porque tentou se colocar o modelo de escola 

presencial, no modelo virtual, tentando atender as mesmas exigências, a mesma quantidade 

de trabalhos, de provas, quando muitas vezes a gente perguntava “pra quê? Será que isso é 

importante para o aprendizado do aluno agora, nesse momento?”. Isso nunca foi respondido 

e outas coisas que eu acho que fogem, inclusive do controle, como receber e-mails ou 

mensagens do whatsapp, sábado, a noite que não é meu horário de trabalho, e por aí vai. 

Então, eu posso dizer que eu trabalhei 24 horas por dia, porque muitas vezes eu perdi o sono, 

com medo, ou então. Continuando na minha cabeça, o que eu teria que trabalhar no dia 
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seguinte, se ia dar certo, se eu ia ter internet, também teve essa questão toda. Eu tive que 

usar todos os meus recursos aqui, eu por exemplo, não tinha um notebook, eu usava o meu 

“pc” aqui de casa, eu não tinha uma câmera, então eu tive que investir na compra de um 

notebook, por exemplo. Tive que melhorar a internet da minha casa para conseguir dar conta 

de aulas virtuais, tive que melhorar a iluminação daqui, porque senão os alunos não me viam 

e uma série de outas questões. A nossa privacidade foi muito invadida, porque você querendo 

ou não o aluno pergunta “onde você está? Que espaço é esse?”. Você não vai ignorar seu 

aluno, você vai explicar, assim como do outro lado também, você via que a cama estava 

desarrumada, por aí vai.  

Thiago dos Santos: Diferente do aluno você não pode ficar com a câmera desligada. (risos)  

Entrevistado 2: Eu não posso ficar com a câmera desligada, exatamente. 

Thiago dos Santos: Em cima de tudo que você está colocando, você acha que seu trabalho 

é valorizado pelos alunos, pelas famílias, pela escola? 

Entrevistado 2: Eu posso dizer, que em parte. Eu acho que “em parte” é, se eu dissesse que 

ele é totalmente valorizado, eu estaria mentindo, porque eu acho que muita coisa, as pessoas 

não têm nem noção do que acontece. E por esse desconhecimento mesmo, por não saber, 

tudo isso que envolve o trabalho de um professor, os alunos não entendem, os pais muito 

menos. E a escola entende isso como uma obrigação, se você aceitou estar aqui neste 

emprego, então você aceita também tudo que vem junto. Aconteceu um fato muito engraçado 

com aluno do terceiro ano do Ensino Médio que eu tenho muita intimidade com a sala, são 

meus alunos há muitos anos. Então, eles perguntaram o que era uma banca de qualificação, 

porque eu estava no processo de fazer e eu fui explicar o que era. E o que era o título de 

doutor em literatura, uma doutora em literatura. Aí um aluno brincou comigo, “se tiver alguém 

passando mal na rua e te chamar, você não vai conseguir atender e aí?” Eu falei, “realmente 

eu não vou conseguir atender alguém que está tendo ataque cardíaco do meu lado, porque 

eu não sou da área da saúde. Mas pensa na sua vida sem arte, pensa na sua pandemia sem 

música, sem série da Netflix, sem livros, sem todas essas coisas, como seria...” Aí ficou um 

silêncio “então, eu sou uma doutora que salva vidas, mas não nesse lugar da biologia, da 

ciência da saúde enfim, dentro de você”. E aí foi legal, porque a partir de uma brincadeira, 

desdobrou uma série de questionamentos, por aí vai. Então, por esses comentários a gente 

consegue ver “não, não é valorizado, totalmente valorizado, é parcialmente”. E tem uma outra 

coisa, eu acho que a questão da valorização ou da não valorização ou da valorização parcial, 

enfim. Ela acontece dentro da própria escola, então por exemplo, um professor que se propõe 

a fazer um mestrado, um doutorado, como eu disse anteriormente, ele é um sobrevivente 
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(risos). A gente não tem apoio com relação a isso, a gente não tem um plano de carreira que 

abrace isso, a gente não tem. Então, sei lá, eu me formando como doutora em literatura, eu 

vou continuar todo ano tendo meu emprego ameaçado por x, y, n questões, que fogem do 

meu “dar aula” da minha questão em sala de aula. Então, eu acho que a gente tem muito o 

que caminhar nesse sentido, entender “o que é ser um professor de verdade hoje em dia?”. 

Eu acho que esse é um debate que tem que começar a acontecer e eu acho que a pandemia 

trouxe isso de uma certa forma, mas esse movimento dessa volta presencial pra escolas, etc. 

Eu consigo perceber que é uma volta ao que era e não uma volta diferente com 

questionamentos novos, não! É uma volta “ai, ufa, passou...”. 

Thiago dos Santos: Acabou... 

Entrevistado 2: Vamos voltar ao normal. Exato. 

Thiago dos Santos: Você já até falou como você definiria, mas se você puder transformar 

isso em uma resposta solitária... Como você definiria a sua relação... Eu falei de solidão, mas 

aqui é no bom sentido (risos). Como que você definiria a sua relação com a escola que você 

trabalha? Você já falou bastante disso, você já colocou a liberdade, você já pontuou coisas 

positivas, coisas negativas... Como você faria assim um apanhado pra falar, a minha relação 

com a escola é ou está... Como? 

Entrevistado 2: A minha relação com a escola é prismática, tem muitas faces e dependendo 

da época, dependendo da semana, dependendo do mês, dependendo da turma, é de um jeito. 

Não dá pra definir em uma palavra, na minha cabeça agora seria essa, dependendo da 

incidência de luz, ela aparece de um jeito, as vezes é uma frase que você fala em uma turma, 

isso pode já causar uma questão que pra escola não é legal. Ou as vezes você fala uma coisa 

que você nem estava pensando, aí vira um aluno “nossa, isso marcou minha vida pra sempre”, 

como eu já escutei. Ou então, você chega em um dia daquele colega que estava com você, 

você descobre que ele foi demitido porque sei lá, o quê... Assim, não existe essa, como eu 

posso dizer, essa linearidade no ambiente escolar. O ambiente escolar, não digo nem que ele 

é cíclico, eu digo que ele é constelar. As estrelas vão mudando de lugar a cada dia, você olha 

pro céu ele é diferente, chegar na escola, cada dia é um dia. Cada dia acontece uma coisa. 

Que nem a gente perdeu um aluno agora no final de semestre de onze anos, aí a gente estava 

no final do semestre, que estávamos muito contentes que tínhamos conseguido concluir um 

semestre no meio de todo esse caos e tal. E foi uma semana que a gente chegou na escola 

e ninguém queria estar ali, por exemplo. Ninguém estava com vontade de dar aula. A gente 

tinha uma recuperação pra fazer, pra tocar. Tínhamos alunos que estavam precisando da 

gente ali e o que você faz? Já passei por outras questões também e por aí vai. Então, eu acho 
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que é isso, é uma relação prismática, complexa, muito complexa, difícil mesmo de definir 

assim.  

Thiago dos Santos: Prismática, acho que é um termo bem... 

Entrevistado 2: Prismático, é um termo prismático (risos). 

Thiago dos Santos: Caixa alta, negrito, fonte maior, porque realmente é prismático. Pra gente 

terminar, eu poderia fazer um monte de outras perguntas... 

Entrevistado 2: Mas pode fazer outras perguntas que vem na sua cabeça agora (risos). 

Thiago dos Santos: Vou ficar no que está aqui, porque vai dar um trabalho (risos), mas nossa 

está perfeito. E minha pergunta é, o que você entende por trabalho? A gente falou tanto, é 

uma pergunta que eu poderia ter feito no começo, mas eu quiser deixar pro final, porque eu 

senti pelo rumo... a conversa passeou por tantas coisas e tantos aspectos. E eu encerro te 

perguntando: O que é que você entende por trabalho? O que é o trabalho pra você? Digo ele 

no sentido micro e no sentido macro. No sentido você como pessoa, relação com as coisas... 

O que é o trabalho pra você? 

Entrevistado 2: Pra mim o trabalho é uma ação, um comportamento, é algo que pra mim 

pessoalmente, o que vem em primeiro lugar... não vou nem colocar como realização porque 

essa conversa é bastante complicada, mas é algo que tem que me dar três coisas, 

basicamente: primeiro, liberdade; segundo, espaço de criação; e terceiro, prazer. Eu relaciono 

o trabalho com prazer. Se eu não tenho prazer naquilo que eu estou fazendo... e eu já dei 

aulas de outras disciplinas, que eu gostava menos, ou tinha menos afinidade, mas o trabalho 

com aquele conteúdo me fazia ter prazer. Quando não tem isso, isso é na minha vida de modo 

geral, as coisas têm que ter prazer, paixão naquilo que eu estou fazendo. Quando eu perco 

isso, automaticamente isso tem um impacto muito sério, muito forte no meu trabalho. Então, 

eu poderia classificar trabalho assim. Claro que em um segundo plano, tem a questão 

monetária, estamos em uma sociedade capitalista, a gente precisa ter dinheiro para estar 

nessa sociedade. Mas na minha opinião, pra mim, pra minha vida, o meu trabalho... Eu não 

realizo esse trabalho a qualquer preço, senão está legal para mim, como eu dei o exemplo do 

ano passado “está afetando minha saúde, vou continuar ali, me esgarçando? Não vou”. Então, 

eu reduzi a minha carga de trabalho, estou vivendo com menos capital, reorganizei a minha 

vida pra isso, mas pra eu recobrar o prazer de estar em sala de aula e de fazer as outras 

coisas na minha vida. Porque isso teve um impacto na produção minha produção acadêmica, 

não conseguia mais escrever. Então, “isso está afetando minha vida, está afetando outras 

coisas que eu tinha prazer de fazer e estou sem prazer de fazer”. Então, pra mim é 



160 
 

 
 

basicamente isso. E eu acho que tem uma outra esfera do trabalho, que é a questão 

novamente humana. Então, pra mim o trabalho é um espaço de relações interpessoais, que 

eu tento cultivar e aprender muito, muito. E trazer essas relações pra minha vida, 

especialmente. Não especificamente com pessoas pontuais. Mas com o que eu aprendo com 

essas pessoas, sabe? Um ambiente que tem pessoas, com as quais eu possa aprender e de 

certa forma eu possa ensinar alguma coisa, é um espaço que para mim é um espaço de 

trabalho. Estar em um espaço, por exemplo, em que as pessoas não estão gostando de estar 

ali, ou não tem prazer em estar ali ou fazendo o que fazem, pra mim não faz sentido. Porque 

eu acho que o trabalho nada mais é, do que um aspecto humano da própria vida, então é algo 

que você oferta, que deveria ser ofertado, mas a gente vai entrar em uma questão também 

capitalista... É algo que você quer desenvolver, por uma habilidade, uma aptidão, uma 

curiosidade, por um dom, sei lá... 

Thiago dos Santos: Que te realiza? 

Entrevistado 2: É, eu acho que não é só realizar. Mas que você exercita, sabe? Algo que já 

mora dentro de você e que você vai descobrindo ao longo da vida e que você tem a 

oportunidade de exercitar aquilo, de colocar aquilo pra fora, de colocar aquilo no mundo, como 

um pedaço de você... E eu acho que esse é o maior legado que a gente pode deixar para o 

mundo. O que não precisa ser um produto físico, mas existe outros produtos como a gente 

pode dizer, intelectuais, afetivos e por aí vai. Que a gente pode desenvolver em relação ao 

nosso trabalho e eu tive uma aluna um tempo, que ela estava no terceiro ano do Ensino Médio 

e ela ficou grávida, e ela terminou o Ensino Médio, nessa nova condição dela. E eu estar 

ensinando alguma coisa sobre poesia, eu não lembro o que era exatamente e ela dia desses, 

uma ou duas semanas pra trás, ela colocou uma fotinho do filho, eu comentei. E ela falou “eu 

nunca vou esquecer uma coisa que você falou na aula de literatura pra mim, que isso que eu 

estava gerando dentro de mim, era a poesia mais bonita que eu ia ler em toda a minha vida, 

hoje eu entendo o que você falou”. Então, é isso que eu digo, quando a gente trabalha 

exercitando algo que você tem prazer e que você se sente exercitando aquilo de uma forma 

não só pelo dinheiro, mas de uma forma afetiva, de uma forma com seu pensamento, com 

sua ideologia, você transforma alguma coisa, algum lugar, alguém, um pensamento, que seja, 

não me importa. Então, pra mim o trabalho é isso, o trabalho funciona assim. Eu acho que 

quando eu não tiver mais tendo prazer nisso, eu não vou ter dificuldade de virar e falar “não, 

eu preciso fazer outra coisa” ou “eu quero desenvolver outras habilidades” que é algo que 

dentro de mim já está acontecendo. Não de abandonar a docência, porque eu amo muito, 

mas de ter oportunidade de exercitar outras cosias que hoje na minha vida eu descobri que 

gosto também. Então, é isso, é um ideal eu acho muitas vezes, porque quando a gente está 
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fazendo coisas que no nosso trabalho nos exige e não nos dão prazer, porque isso acontece, 

a gente não pode deixar isso de lado. Eu me questiono muito nesse lugar, mas o que está 

dentro das minhas condições de criação e de trabalho afetivo com o que eu faço, ainda se 

sobrepõem a essas questões que não dão tanto prazer assim. Então, por isso eu acho que 

ainda vale a pena. Então, é isso, eu acho que é isso. 

Thiago dos Santos: Obrigado, pra efeitos de gravação, eu vou parar a gravação e a gente 

continua conversando fora, te agradeço pelo tempo, pela disposição, por tudo que você falou, 

que obviamente vai trazer todo sentido pro texto, porque o texto é teórico, a maior parte dele 

é teórica, mas vamos falar que o que vale mesmo é a prática. A gente relaciona a teoria com 

a prática. 

Entrevistado 2: Exatamente. 

Thiago dos Santos: Você está aí concluindo um doutorado, sabe disso muito mais até do 

que eu, mas isso é importante. Até como a gente relaciona isso com uma expressão que você 

usou que é o “chão da fábrica” ou que é “o chão da vida” também, acho que isso é demais. 

Então, obrigado, a gente encerra aqui. 

Entrevistado 2: Eu que agradeço.  

Thiago dos Santos: Vou encerrar a gravação.  
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Entrevista 03 – (19/07/2021) 

  

Thiago dos Santos: Boa noite, estamos começando a terceira entrevista referente a pesquisa 

da dissertação de mestrado “Professor trabalha ou só dá aula?”. O objetivo é sentir as 

percepções de professores de escolas privadas de escolas de Santos e São Vicente, porque 

entendemos ser um campo pouco explorado e com muitos profissionais que precisam ter suas 

vozes amplificadas, ouvidas e toda oportunidade de isso acontecer acaba sendo muito válida. 

Então, a gente começa aqui a terceira entrevista, na qual por uma questão ética os nomes 

serão mitigados ou melhor ocultados, e a gente vai ao máximo tentar mitigar aí qualquer tipo 

de possibilidade de revelação, ou de sigilo, por conta dos vínculos profissionais, são todos 

empregados de escolas privadas. Então, Boa noite, obrigado pelo aceite, vou começar a fazer 

uma pergunta que é básica. O que você entende por trabalho? 

 

Entrevistado 3: Bom, trabalho é diferente de serviço né? A gente tem que partir dessa ideia, 

eu vejo que o serviço é algo relacionado com aquilo que você quer, você quer fazer aquela 

função! Trabalho é aquilo que você necessita eu vejo dessa forma, então se você está 

trabalhando é porque você precisa ter essa função para poder ter uma renda após 30 dias ou 

após o tempo combinado. Eu parto dessa ideia, eu vejo que não são situações concomitantes 

trabalho e serviço. 

 

Thiago dos Santos: Entendi e nessa perspectiva então me fala um pouco do seu trabalho 

como professor. 

 

Entrevistado 3: Bom, já estou aí a um bom tempo, trabalhando como professor, na verdade, 

trabalhando como professor desde 2004 pra 2005, um pequeno período de interrupção, mas 
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trabalhando desde 2004/2005. Sempre trabalhei no setor público e também no setor privado 

nos últimos 06 anos só no privado. Então, eu vejo a profissão professor, como um serviço, 

não como um trabalho, até porque eu gosto do que eu faço. Então, quando você faz algo que 

te dê prazer, você faz com vontade e eu enxergo a profissão professor como a profissão que 

nunca vai deixar de ser importante. Por mais que muitas pessoas neguem, por mais que 

muitas pessoas tentem diminuir a nossa profissão, eu parto da ideia que o professor é a 

pessoa fundamental na vida das pessoas, a gente pensa em médicos, a gente pensa 

diplomatas, a gente pensa em presidentes, a gente pensa em qualquer situação, mas todos 

eles tiveram que ter professor ou inúmeros professores pra eles chegarem nos status que 

estão atualmente. 

 

Thiago dos Santos: Então, professor seria uma peça fundamental pra sociedade, essa é a 

leitura? 

 

Entrevistado 3: Isso, perfeito! 

 

Thiago dos Santos: E a pergunta agora é, como e por que você decidiu ser professor? 

 

Entrevistado 3: Bom, vamos lá! Essa é uma situação bem complexa, a minha mãe era 

professora, e a minha mãe se formou em letras e ela entrou numa sala de aula, ficou 10 

minutos e saiu ela deu aula no [removido por questões éticas] substituindo e falaram pra ela 

“me dá a nota aí que eu não vou fazer nada”, minha mãe começou a chorar e saiu da sala de 

aula, foi um negócio assim se formou e foi pra outro ramo. E eu trabalhava com vendas, 

trabalhava com outros tipos de empresas e comecei a namorar uma moça que é minha esposa 

atualmente e ela é professora e eu vi o trabalho dela e ainda falei: “poxa vida eu acho que é 

o que eu quero, porque eu sinto facilidade de fazer a mesma coisa”. É eu não comecei com a 

disciplina que eu leciono hoje, eu comecei com informática, em uma empresa mista, porque 

ela é público/privada e recebe verba da prefeitura e tal. Ai depois eu fui fazer uma licenciatura 

e depois fiz mais 2 licenciaturas e agora eu estou fazendo mais uma licenciatura, estou 

fazendo história. Então assim, eu peguei tanto gosto por lecionar, porque eu via um pessoal 

na informática, aqueles que não sabiam mexer na época no NSDOS, Windows; e quando eu 

vi aquele pessoal conseguindo mexer no word, “é isso que eu quero”! Aí eu me entreguei de 

corpo e alma nesse negócio e estamos aí até hoje. 
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Thiago dos Santos: Legal o que você está falando, eu vou te fazer duas perguntas em uma 

porque elas têm uma ligação. A primeira, vamos fazer uma de cada vez que acho que fica 

melhor! Você entende que o trabalho docente difere em algo de outros trabalhos? Você 

colocou que antes de entrar na sala de aula de ser professor você trabalhou com vendas e 

tudo mais né? Mas de uma forma geral, o trabalho do professor, o trabalho docente ele difere 

em que? Se é que ele difere, na tua opinião, e se eles diferem quais são essas diferenças? 

Que você apontaria caso você...   

 

Entrevistado 3: Em relação ao meu outro tipo de trabalho? 

 

Thiago dos Santos: Não, a qualquer trabalho, de uma forma geral, você colocou aqui que o 

professor é um papel fundamental, mas em linhas gerais você entende que o trabalho do 

professor difere em algo de todos os outros trabalhos? 

 

Entrevistado 3: Sim! Sim, com certeza, professor ele é diferente, a profissão professor ela é 

diferente de todos os outros trabalhos, graças a ela que existem as outras profissões, alguém 

teve que ensinar alguém aquele conhecimento para que ele possa usufruir daquele 

conhecimento e ganhar o seu sustento. Então, o professor é fundamental na vida de qualquer 

pessoa, na verdade até do cara que pega latinha, ele teve alguém que falou “Ó vai por aquele 

caminho, vai por ali, que ali é o melhor lugar pra você”. Ele teve um instrutor, não sei se seria 

um professor, mas acho que um instrutor, ele teve alguém que lhe deu uma orientação para 

que ele pudesse seguir o melhor caminho. Então, o professor é fundamental, é diferente, é 

uma profissão diferente de todas, poque é ela que vai dar o caminho para que as profissões 

existam. 

 

Thiago dos Santos: Então, nessa mesma linha você colocou, nessa visão, qual a importância 

do trabalho docente para a sociedade, não só o seu, mas o trabalho de uma forma geral, ou 

até melhor, qual a relação que você coloca entre o trabalho docente e a sociedade, existe 

uma relação? O que você acha? 
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Entrevistado 3: Então, vamos lá! O trabalho docente é fundamental pra sociedade, porque 

de certa forma uma das funções do professor na minha visão, é formar um cidadão critico, 

dentro da sociedade como um todo. Eu vejo o professor com esse papel de dar a criticidade 

ao cidadão e infelizmente nem todo mundo enxerga o professor dessa forma, a maioria das 

pessoas que não tem um senso crítico, enxergam o professor como um ser perigoso. Porque 

o professor pensa e o professor vai dar pra essa pessoa um outro tipo de visão que por ela 

não ter conhecimento de causa ou por ela... Por ser, poque não dizer, quem não é, quem 

nunca foi, nunca vai ser um analfabeto funcional em alguma coisa? Então assim, o professor 

ele vai, como ele é especialista naquela área ou naquelas áreas que ele atua, talvez ele deixe 

aquela pessoa até de uma certa forma inibida constrangida, a sociedade em si que não tem 

esse preparo ela acaba atacando o profissional com vertentes políticas, religiosas, sociais, 

diferentes da dele. Infelizmente a gente enxerga isso, não só no âmbito escolar, no âmbito 

escolar ainda vejo isso muito pouco, ainda bem, mas assim você fala que é professor as 

pessoas já te olham assim com uma forma meio que diferenciada, algumas gostando, falando 

“pô legal vou ter uma conversa de um nível intelectual diferente” e outras assim “ não esse 

cara já vai me tirar, então não quero conversa com ele, já vou excluir esse cara do meu hall 

de amigos ou do meu hall de conversas”. Infelizmente a sociedade acaba deixando esse 

profissional da educação, meio que a maioria das vezes excluído. E isso infelizmente é muito 

ruim, eu vejo isso como aspecto negativo, por que infelizmente o professor ou felizmente o 

professor tem a função de dar o conhecimento e a gente percebe que as pessoas não querem 

o conhecimento de uma pessoa especialista numa área ou em várias áreas. 

 

Thiago dos Santos: Olha em cima do que você estava falando, era uma pergunta que estava 

no final, mas acho que já vou puxar ela agora. Você acha que seu trabalho como professor é 

valorizado pela alunos, pelas famílias e pelas escolas ou no caso a escola que você trabalha? 

 

Entrevistado 3: Olha, eu sinceramente vou falar algo que talvez surpreenda, sim, por quê? 

Eu trabalhei em inúmeros lugares, eu tenho mais de 15 anos de profissão, em nenhum lugar 

eu tive o reconhecimento como estou tendo agora. Então, assim o que eu vejo? Eu vejo pais, 

até poque no lugar que eu trabalho eles fazem uma avaliação, ela tem um nome especifico, 

não vou citar o nome, avaliação do profissional da educação perante ao semestre ou trimestre 

ou bimestre. Eu fiquei muito feliz que eram notas de 0 a 10, então sempre vai ter aquele que 

não vai gostar do teu trabalho, isso é normal, mas você ter uma aceitação de 97,5%, eu acho 

que é uma aceitação assim que “caramba”. E quando você percebe que outros profissionais 

que trabalham com você têm assim 74, 77, 82 e você lá com 97,5 entre pais, alunos e a 
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comunidade escolar. Esse é um negócio surpreendente, eu fiquei realmente surpreendido. 

Então posso falar desde o meio de 2019 até agora nesses dois últimos anos eu posso dizer 

“sim, eu sou reconhecido”, mas nem sempre foi assim. Você percebe que a maioria dos 

lugares se você não “dá” entre aspas a nota do filho daquela pessoa você toma um monte de 

invertida, no lugar que eu estou lecionando quando uma criança não tira a nota “oh professor 

o que eu tenho que fazer pra ajudar meu filho a recuperar essa nota?” ou seja o 

questionamento é outro “ porque você deu 2 pro meu filho?” não “o que eu posso fazer pra 

melhora o 2 do meu filho?”. Então, a pergunta é outra e isso é um sinal de confiança, é uma 

troca entre comunidade escolar e professor que realmente tá dando super certo. Então sim, 

resumindo sim, com certeza... 

 

Thiago dos Santos: Como você definiria a relação com a escola que você trabalha? 

 

Entrevistado 3: Olha, é uma relação muito boa, por quê? Todas as vezes que eu precisei da 

escola pra alguma coisam a escola na medida do possível fez. Eu tenho um suporte bem 

legal, tanto suporte tecnológico, como suporte pedagógico. Então, podemos dizer que é um 

troca bem justa, a questão financeira também é legal, então assim eu acho que é um troca 

bem justa. 

 

Thiago dos Santos: Só vou mudar o foco, a gente falou um pouco sobre trabalho de como 

ele é realizado eu queria falar um pouco especificadamente do trabalho do professor e alguns 

pontos que permeiam a profissão. A primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte na 

realização do seu trabalho como você definiria as suas possibilidades de ação dentro da 

escola que você atua? Aí complemento, se pudesse, mudaria alguma coisa nessa relação? 

Quando a gente fala relação não é a relação com os pais, também, mas a relação como um 

todo, pais, alunos, gestores, uso do espaço escolar, se você usa ao material que a escola 

oferta... 

 

Entrevistado 3: Repete só a primeira.  
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Thiago dos Santos: A primeira é: como você definiria as suas possibilidades de atuação 

dentro da escola? E em cima disso se pudesse, baseado no monte de coisas que falei, o que 

mudaria dessa relação? 

 

Entrevistado 3:  Eu percebo assim, dentro dos meus superiores, tudo que eu proponho. 

Então, assim “dá pra fazer um projeto tal, vamos fazer...” eles falam “do que você precisa?” 

“precisa disso, disso, e disso, quanto tempo você precisa? Precisa disso?”. Então assim, tudo 

que eu pedi até hoje, eu consegui. Não sou um cara de pedir muita coisa, eu sempre vou 

atras. “Vou fazer isso, vou fazer aquilo, projeto está pronto, acabou”. Já tenho o resultado 

pronto, eu sempre levo tudo, eu gosto de ter autonomia no meu trabalho, até porque dentro 

da disciplina que eu trabalho eu sou o único de todo o âmbito escolar. Então, eu tenho total 

liberdade de fazer o que eu quero, eu não tenho que dividir, por exemplo “fulano vamos fazer 

assim? Você quer fazer isso?”. Não, eu sou o único então eu preparo o projeto já pensando 

o que eles podem usufruir desse projeto no outro ano, ou daqui 2 anos. Então, assim eu tenho 

liberdade, nunca passei do ponto, não vamos explorar isso ou aquilo, dentro do âmbito escolar 

temos total acesso a todos os ambientes isso é muito legal, se eu quero explorar um maker, 

se eu quero explorar um prédio, se eu quero explorar um outro prédio, eu só agendo com 2 

ou 3 dias de antecedência. Se eu quero explorar a comunidade, eu posso explorar a 

comunidade. Se eu quiser explorar, por exemplo, um outro município ou se eu quiser explorar 

uma outra região, é claro com um agendamento prévio, a comunidade escolar ela topa. 

Porque é uma escola com nível econômico mais alto, então automaticamente o pessoal topa 

mesmo, é diferente de você lecionar numa escola de um nível econômico mais baixo, então 

assim a única coisa que eu sinto falta e talvez pela própria pandemia é do contato físico. 

Porque a gente não tem esse contato físico, mas a escola aceita bem os projetos que eu falo, 

até porque eu penso muito bem quando eu vou fazer um projeto. Então, eu nunca vou fazer 

um projeto pensando em ganhar tempo, “ah eu vou enrolar na minha aula”. Não, eu vou fazer 

um projeto que vai ser fundamental pro aluno, ele vai entender daquela forma. Então, assim 

eu acredito que acabando a pandemia, essa única coisa que está faltando. Eu acredito que 

acabe também, até porque antes da pandemia era assim, vejo como uma situação 

momentânea. Mas de verdade, pode até parecer algo, “poxa, ta viajando, não”. É verdade, é 

que eu sou um cara que explora muito as coisas, eu monto poucos projetos, mas os projetos 

que eu monto são aceitos até porque tem relevância. 

 

Thiago dos Santos: Só acho bom ressaltar, você é professor de geografia, estou falando 

porque quando isso for pro texto as pessoas vão ler e vão ficar pensando do que dá aula.  
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Entrevistado 3: Sim é verdade, eu achei que não poderia falar. 

 

Thiago dos Santos: Não, não tem problema muito pelo contrário é até bacana você colocar, 

mas só porque isso acabou passando. 

 

Entrevistado 3: Deixa só eu falar um negócio que eu me esqueci? 

 

Thiago dos Santos: Claro! 

 

Entrevistado 3: Por exemplo eu tinha um projeto agora, estamos num híbrido de um projeto 

de climatologia, e qual era o projeto? Eles tinham que analisar massas de ar estando na escola 

ou estando fora da escola. Então, os alunos que estavam na escola, eu dividi em grupos de 

dois para não ter aglomeração e eles tinham que explorar qualquer ambiente escolar que eles 

pudessem observar o céu. Tinham nuvens no dia e eles conseguiram identificar massa de ar 

quente, massa de ar fria, eles identificaram que a massa de ar quente ficava acima e a massa 

de ar fria ficava abaixo e os que estavam no híbrido, pelas janelas eles tinham que fazer o 

registro identificar e postar pra mim. Eu vou te falar que a aceitação do projeto foi de 95% é 

por isso que eu estou te falando, independente do contexto, os projetos eles funcionam. 

Quando eu entreguei esse projeto, eu falei olha, eu não estou formando um meteorologista, 

mas o cara quando ele observar ali um jornal, quando ele observar ali uma previsão do tempo, 

ele vai saber o que é uma massa de ar quente e a localização pela estação do ano. Então, 

assim são pequenos projetos práticos que vão fazer diferença na vida do aluno por isso que 

a escola topa, entendeu? Eu não vou pegar um projeto e falar você “vai gastar 50 mil reais 

pra fazer o projeto”. Eu vou pegar ali o que eu tenho facilidade, eu preciso do que? Uma 

xicara, é essa aqui, não preciso de uma xicara de ouro, não essa aqui funciona, entendeu? 

Eu precisava ressaltar isso como você falou da questão da matéria, eu já estou dando 

exemplo de uma situação real.      

 

Thiago dos Santos:  Sim, boa, ótimo. Nessa pergunta que é um tema que você vai ter 

bastante para contribuir também é voltando um pouco até no final da outra pergunta sobre as 

metodologias de trabalho, você já até falou um pouco, mas sobre as metodologias de trabalho 
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os conteúdos ofertados aos seus alunos e as avaliações que você aplica são definidas de que 

que forma? Você as modifica? Elas são de cima pra baixo? Como funciona isso? E se você 

modifica, modifica em que? E se você não modifica gostaria de modificar alguma coisa, 

material conteúdo... 

 

Entrevistado 3: Então, nós seguimos um sistema apostilado, dentro do sistema apostilado, 

do sexto ano ao segundo ano do ensino médio, eu tenho liberdade em montar as minhas 

provas. Na verdade, eu monto duas avaliações, são por trimestre. Avaliações no sentido de 

prova mesmo e as outras avaliações que vão de 5 a 8, depende do ano, depende da minha 

quantidade de aulas, se tem feriado. Eu faço uma a cada 15 dias. Então, depende a cada 10 

dias a cada 3, 4 aulas eu faço uma forma de avaliar. Seja dando aula invertida, seja num quiz 

que eles fazem, eu monto um formulário, seja num debate, seja numa roda de conversa. 

Então, não precisa ser necessariamente uma avaliação em papel que a gente está 

acostumado e é claro as avaliações da escola eu sou muito contra e você sabe muito bem. 

Eu sou muito contra aquela avaliação de papel, eu acho que aquilo não avalia o aluno, aquilo 

testa o aluno pra saber se está preparado. Por exemplo, uma situação que vai preparando o 

aluno pra situação tipo Enem, vestibular, essas coisas... Eu prefiro muito mais avaliar o aluno 

como eu sei que também você gosta de fazer isso numa roda de conversa a tua não? Não 

pode entrar nessa? 

 

Thiago dos Santos: É porque, a minha prática não vai ser considerada. 

 

Entrevistado 3: Ah então, beleza! Eu prefiro muito mais uma avaliação, onde eu estou vendo 

que realmente o aluno está aprendendo do que no papel. Só que as minhas avaliações que 

deveriam ser no papel e no tempo de pandemia estão em formulários, elas têm que ser 

aprovadas pelo meu coordenador. Então, o meu coordenador do médio, meu coordenador do 

fundamental, fala “oh você acha que eles vão conseguir fazer no tempo?”. Na verdade, eles 

acabam até dando um suporte, isso é interessante, é legal. Um exemplo eu montei uma 

avaliação pro primeiro ano do ensino médio que ela tinha 5 questões que foi combinado de 

fazer 5 questões, só que assim tinha uma questão que cálculo 12 minutos por questão porque 

é no período de 1 hora então beleza tem 3 questões que eles vão fazer em menos de 10 

minutos e 2 que eles vão fazer em 15. Então, você dá aquele equilíbrio e realmente ele falou 

se tem certeza que eles vão conseguir fazer? Eu acredito que mais de 60% deles vão 

conseguir fazer no tempo, os outros eu não garanto até por que eu já conheço a turma e dito 
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e feito, tive que pegar 10 minutos de uma outra aula. Então, na verdade olho o sentido a 

importância do coordenador para nos ajudar a montar a avaliação entendeu? Eu acho que é 

bem legal, sim você tem o suporte. [pediu uma pausa na entrevista] 

 

Thiago dos Santos: Tudo bem! 

 

Entrevistado 3: Então, na verdade essa autorização do coordenador é mais pra dar um 

suporte, “você acha que montou da forma certa? Você acha que como aluno você conseguiria 

fazer?”. Porque o local que eu trabalho hoje, ele tem toda essa visão “se coloque no olhar do 

aluno” e no começo quando você começa a montar as avaliações você não se coloca no lugar 

do aluno, você quer realmente testar o aluno e depois você acaba entendendo que realmente 

o aluno é o ser protagonista ali daquela avaliação. É ali que você vai ver de fato se ele 

entendeu ou não e sabe o que é engraçado, eu vou fazer um comparativo 2020/2021 e a 

gente consegue enxergar essas diferenças quando eu montava as avaliações de 2020 eu 

tinha muita avaliação que voltava, eu tinha que mexer e agora em 2021, além das avaliações 

não voltarem os alunos me falam assim “nunca fiz uma prova tão gostosa de fazer”. Então, 

assim o foco ele muda totalmente, você entende o aluno, como o aluno vai fazer a avaliação 

e o aluno entende como você está avaliando naquele momento. Então, é bem legal assim o 

que eu percebo é uma troca, é uma troca entre escola e professor, assim ressaltando eu sou 

contra avaliação, que eu falo papel. Acho que tem outras formas de avaliar, mas como nosso 

sistema educacional brasileiro ele vem com essa avaliação. Então, nós fazemos para que 

realmente o aluno só não seja avaliado, mas que ele aprenda com aquele tipo de avaliação, 

porque até a minha disciplina que é geografia ela permite que eu coloque situações do 

cotidiano associadas com aquele determinado tema. 

 

Thiago dos Santos: E nessa esteira, você falou que a escola trabalha com apostila e você 

tem a liberdade de escolher conteúdos mesmo tendo esse material que vem todo o conteúdo?  

 

Entrevistado 3: Sim! Então assim na verdade o que acontece, o sistema apostilado da escola 

que eu trabalho também tem o sistema de avaliações virtuais. Então, eu posso montar lá 

dentro do banco de questões, lá tem 40 mil questões, eu posso montar uma avaliação que é 

pra que o aluno faça no sistema ou eu posso pedir que o sistema monte uma avaliação de 

acordo com o conteúdo que está na apostila. Só que nem sempre aquele conteúdo sequencial 
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da apostila é a realidade do aluno. Então, eu tento fazer uma mescla, primeiro pro aluno não 

se dar mal nas provas dou uma da apostila e também uma da situação do cotidiano pra que 

o aluno também consiga se dar bem. Um exemplo o ano passado na 3 série do ensino médio 

que é o pior, é um a serie que eu não faço avaliações, por que vem todas as avaliações de 

fora, na verdade nós só fazemos das 4 avaliações eu só faço uma e não é minha eu tenho 

uma questão por que são quatro questões de humanidades, uma filosofia, uma sociologia, 

uma história e uma geografia ou a gente combina de fazer é questões interdisciplinares. 

Então, dá pra trabalhar duas questões de uma certa forma então a gente combina, eu combino 

muito com filosofia e com sociologia até mais que história porque nossos conteúdos não 

batem, o meu conteúdo do início do ano e o dele é do fim do ano e vice-versa. Então, a gente 

não consegue combinar, com sociologia a geografia brinca muito e filosofia também 

dependendo do pensador com certeza dá pra fazer, numa das avaliações eu pedi pro aluno 

fazer um comparativo sobre a relação do vulcanismo no Brasil e no sistema apostilado não 

falava sobre o vulcanismo no Brasil. E, foi muito gostoso, agora no começo do ano com uma 

determinada aluna da escola, na verdade três alunas chegaram assim “professor na hora que 

eu estava na FUVEST fazendo a prova eu vi a tua cara na prova de geografia porque você 

falou do vulcanismo” e literalmente os 3 acertaram a questão e foi uma das questões que em 

média no estado de São Paulo tiveram mais erros e eu fiquei muito feliz que os meus alunos 

acertaram. Por que como você vai acertar um tema de vulcanismo tão difícil quanto a Fuvest? 

É uma situação do cotidiano, ano passado nós tivemos dois terremotos no Brasil que poderiam 

gerar um sistema de vulcanismo e eu falei sobre a questão do vulcão amazônico e que foi o 

que caiu na questão sobre o vulcão amazônico o vulcão mais antigo do planeta terra com 

quase 2 bilhões de anos. Então, a molecada viu a bendita foto eles nem leram e já colocaram 

lá vulcão amazônico, porque estavam realmente preparados pra isso, uma situação do 

cotidiano. É uma situação do cotidiano, porque eles vivenciaram e eu consegui mesclar com 

o conteúdo deles e é legal. Então, eu tenho essa liberdade desde que eu cumpra os pré-

requisitos mínimos da apostila pra que eles não se ferrem num resultado a nível nacional, até 

porque é um sistema apostilado e tem ai mais de mil escolas no brasil. E as escolas elas não 

querem ficar lá no último degrau da pirâmide. Elas querem estar nos melhores e assim não 

só eu, mas como muitos professores da escola entenderam esse processo e assim a gente 

está numa crescente e isso é muito legal então dá pra mesclar, dá pra fazer desde que 

cumpra.  

 

Thiago dos Santos: Mudando um pouco o eixo, a gente falou bastante sobre o trabalho, a 

prática, as questões das aulas e tudo mais. Eu vou entrar agora num outro tema que é a coisa 

do tempo, primeira coisa que eu quero saber de você é como é o dia seu de professor? Olha 
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só por que que a pergunta é essa, porque o título da dissertação é “professor trabalha ou só 

dá aula?”. Porque a gente vive essa bizarra dicotomia que aula não é trabalho. Então, eu 

queria que você falasse um pouco do tempo como é que é o tempo para você? Como é a sua 

relação com o tempo sendo professor? 

 

Entrevistado 3: Vamos lá! Eu tenho até 2020 e eu tenho 2021. Então, eu tenho duas 

situações e por quê? Porque o lugar que eu trabalho cobra muita burocracia, você perde muito 

tempo montando a parte burocrática, isso sem contar a questão de preparar conteúdo. Na 

verdade, hoje eu preparo pouco conteúdo porque eu tenho muito conteúdo previamente feito. 

Então, eu faço uma pequena adaptação, coloco uma coisa pequena, pego uma situação do 

cotidiano, pego um evento geográfico e insiro no meu conteúdo. Ou seja, eu mexo, mas eu 

mexo muito pouco, a burocracia toma muito tempo isso é fato, até 2020 dentro do lugar que 

eu trabalho atualmente, eu demorava muito tempo fazendo burocracia muito tempo e hoje eu 

aprendi que eu consigo fazer burocracia em horários escalonados. Por exemplo, eu dou 28 

horas/aula no meu lugar de trabalho, eu ficava principalmente em 2020 que foi um ano 

pandêmico, eu ficava em vez de ficar 6 horas por dia, os 5 dias da semana. Eu tinha 30 

horas/aula no meu trabalho eu ficava 12 a 13 horas, porque era muita burocracia e era questão 

de você preparar material pro híbrido, ou seja, era uma situação muito complexa, era mesmo 

por causa da burocracia escolar, da burocracia educacional, de você cumprir prazos, cumprir 

metas, ou seja, você tinha que cumprir. O que eu entendi? Que eu perdia muito tempo com 

algo que era prático de fazer, desde que eu usasse o meu planejamento de uma forma correta. 

Esse ano por exemplo, eu vou arredondar, eu fico 5 horas e meia na escola e eu trabalho no 

máximo 2 horas por dia em casa. Ou seja, eu reduzi muito, muito mesmo, porque eu consigo 

deixar previamente as coisas prontas. Agora é uma situação que a gente acaba recebendo 

pra fazer essa burocracia em casa, mas não recebendo da forma que deveria receber, isso é 

fato. Só que o que eu entendi, eu me matava, me matava no sentido figurado para cumprir 

prazos, cumprir metas e as vezes eu nem sempre conseguia cumprir e hoje otimizando 

situações eu consigo entregar coisas até antes do que deveria entregar. Porque eu entendi 

como funciona o sistema desse lugar que eu trabalho, eu parto da ideia que a maioria dos 

lugares nesse nível de escola privada não tem essa burocracia, tem muita burocracia, mas a 

partir do momento que você pega o jeito e que engaja se torna um lugar comum. Pode parecer 

até meio utopia o que eu estou falando, mas tem determinados lugares que eu trabalhei, que 

você nem fazia muita burocracia, você acumulava burocracia e deixava pra fazer no fim do 

ano. E isso demandava muito tempo você ficava cinco, seis, oito dias fazendo aquela 

burocracia. Eu nunca deixava pro final, mas literalmente me ferrava quando eu deixava pro 

final. E hoje por exemplo, eu tive só pra você ter uma noção, 390 avaliações agora no mês de 
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junho do dia 15 ao dia 23 e no dia 29 eu tinha todas elas corrigidas. Ou seja, enquanto o aluno 

estava fazendo avaliação, eu aproveitava aquele tempo e eu já montava o feedback, da outra 

e eu só ia lendo e colocando certo errado, certo errado, certo errado...Então, quando eu estava 

na decima avaliação, eu já tinha corrigido 4, coisa que se eu deixasse como o ano passado 

eu não teria feito nenhuma. Então, eu aprendi a otimizar o meu tempo pra ficar menos tempo 

com trabalho e automaticamente ter um pouco mais de qualidade de vida, porque todo mundo 

fala que professor não trabalha só dá aula, mas na verdade professor trabalha muito mais fora 

da escola do que na escola. Esse âmbito eu não estou falando nem do meu trabalho, eu estou 

falando de âmbito nacional, tem muitos professores que não tem material pronto, tem muitos 

professores que vão em busca de levar algo diferente, vai ver uma série pra poder pegar cinco 

minutos daquele conteúdo... você nem quer ver aquilo, mas você vai lá, aquilo, é prazer? Nem 

sempre é prazer, porque você não quer ver aquilo. Então, as vezes você perde doze, treze 

horas pra montar o conteúdo de uma aula e depois que você deixa aquilo pronto, você vai 

otimizar seu tempo. Hoje o meu tempo, é meu digamos assim, até o final de 2020 ele não era 

meu.  

 

Thiago dos Santos: Você gasta obviamente, tempo diariamente. Porque você se dedica, 

você coloca duas horas por dia, obviamente que a gente nem está considerando aqui o fato 

de acordar, se deslocar ao local de trabalho, que também contam como tempo. Além no 

trabalho na escola, são mais ou menos 2 horas em média? Talvez no período de avaliação 

você use mais do que 2 horas, porque é a demanda daquele momento específico e tudo mais. 

Você colocou um ponto que eu vou até voltar uma pergunta, você já colocou isso está aqui 

gravado né? No que o trabalho docente difere de outros trabalhos, você já falou que difere 

pelo fato de ser fundamental e de ensinar todas as profissões... mas você coloca um ponto 

que eu acho, não sei se você concorda, ele dialoga com isso. Você fala “olha porque a gente 

tem que ver uma série”, fazendo uma releitura do que você falou, “porque aquilo vai ser legal 

pro aluno mesmo que eu não queira ver a série, mas eu estou preocupado de fazer com que 

a minha aula seja atrativa e tudo mais”, seria isso? 

 

Entrevistado 3: Na verdade é assim eu acredito, quando eu falo que eu acredito, eu não 

tenho 100 % de certeza, mas eu acredito que 90% de certeza até porque ninguém tem 100% 

de certeza de nada, só que vai morrer. Eu acredito que a profissão professor é a única de fato 

que leva serviço para casa toda semana, não vejo outras profissões que a não ser que a 

pessoa seja muito atrapalhada no trampo dela, tem gente que vai fazer o seu trampo acabou 

o expediente tirou o crachazinho se ela tem qualquer coisa e esqueceu do trampo, o professor 
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sai da escola já pensando o que ele vai fazer no outro dia. Então, professor é a única profissão, 

pelo menos no meu campo de visão, eu não vejo um médico fazendo isso dificilmente, é um 

ou outro que faz isso, mas a maioria dos professores realmente acabam demandando muito 

tempo no amanhã ou no depois do amanhã. Então, infelizmente não é só aquela questão do 

dar aula em si. Eu sei que é meio clichê o que eu vou falar, mas é a mesma coisa que falar 

que o professor só dá aula, falar que o Lewis Hamilton só corre no dia lá, então eu parto dessa 

ideia. Quanto que o cara não se prepara? Faz treino físico, treino mental, vê inúmeros vídeos, 

fica pensando como ele vai fazer pra tentar economizar um milésimo que vai fazer diferença 

no pit stop. É claro, nem todos os pilotos são como ele, nem todos os professores agem dessa 

forma, mas eu acredito que a maioria sim. É por isso que a profissão professor é diferenciada, 

normalmente você não fica só no ambiente escolar trabalhando, você vai em busca de melhor 

formação, você vai em busca de melhor conhecimento. Não sei se eu respondi era isso? 

 

Thiago dos Santos: Claro! Eu vou te emendar duas perguntas, está terminando já. Como 

seu trabalho ficou durante a pandemia? Então, mudanças acredito que todo mundo sofre ou 

sofreu, mas como é que você como ficou o seu trabalho durante a pandemia e pra finalizar 

essa parte se você acredita que você trabalha demais? 

 

Entrevistado 3: Meu trabalho ele ficou muito louco na pandemia. Muito louco, no sentido 

assim de você ter que reorganizar. Eu achei até porque eu faço algumas coisas que são 

relacionadas ao trabalho virtual eu achei que ia ter muita facilidade com esse sistema de aula 

em casa, com esse sistema híbrido e é totalmente diferente. Porque quando eu preparo um 

material pra internet eu preparo cinco ou seis materiais por mês e tenho que preparar isso por 

dia. Eu tinha algumas coisas prontas tipo metade, mas algumas coisas eu não tinha pronto. 

Então, eu tive que realmente primeiro otimizar o tempo da minha aula, saber realmente o que 

eu tinha que fazer, o que eu tinha que falar, o que eu tinha que ter pra engajar o aluno na 

minha aula. Isso foi um diferencial muito grande, uma situação por exemplo, na sala de aula 

você dá uma aula 50 minutos você não fala 50 minutos, você fala 20 minutos, 22 minutos no 

máximo. Porque você tem o momento que você está chegando na sala de aula, você troca 

aquela ideia com o aluno, você cria aquele vínculo, aqueles 2 ou 3 minutos onde você sabe 

se a sala está com um clima intenso, se a sala está num clima mais alegre, você já sabe como 

você vai chegar. Então, no online você não tem essa visão, né? Então, eu tive que perceber 

isso da forma mais fria possível que é o sistema online, esse foi um ponto. O segundo ponto 

eu tinha que preparar material realmente pra 50 minutos que era o que eu não preparava na 

sala de aula eu tive que mudar totalmente o meu sistema, eu tive que mudar a minha fala e 
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agora voltando presencial eu estou naquelas eu falo 50 minutos ou eu preparo o meio termo? 

Então, assim está confuso, na verdade não é confuso pra mim, é confuso pra todo mundo. 

Porque a universidade não prepara o professor pra isso, ela prepara o professor pro conteúdo, 

ela não dá a didática pro professor, ela não dá a experiência pro professor. A experiência 

infelizmente, você tem na sala de aula, você tem conhecendo seu aluno, você tem 

conhecendo o seu lugar de trabalho. Então, posso dizer pra você que realmente o meu 

trabalho ele ficou mais difícil, é como eu brinquei “muito louco”, hoje eu consegui entender, 

mas eu demorei uns 6 meses pra entender. E muita gente no meu trabalho falava “ah ele vai 

tirar de letra, ele já trabalha com internet, ele já faz isso”. Eu sempre falei que “não”, uma coisa 

é você fazer por prazer, outra coisa é você fazer por obrigação, é bem diferente. E sobre 

trabalhar demais eu acho que sim, eu acho que eu trabalho mais do que eu deveria. Eu 

gostaria de trabalhar sei lá 30 % a menos do que eu trabalho, pra eu poder ter mais qualidade 

de vida. Se eu pudesse realmente ser aquele cara que só dá a aula ao em vez de trabalhar, 

eu acho que eu ficaria mais feliz, no sentido do trocadilho. Eu gostaria de realmente chegar 

na escola, ter o meu material pronto, dar a minha aula, sair dali e apertar o botão desliga e só 

ligar no outro dia. Seria muito mais fácil, não só pra mim, mas pra todos os profissionais da 

educação, mas infelizmente esse botão não existe pra gente até porque se você não está 

pensando no amanhã, tem alguém lá que está tentando te derrubar pra entrar no seu lugar.  

Infelizmente o mercado de trabalho ele é muito concorrido principalmente em âmbito privado. 

No âmbito público ele é concorrido, mas a partir do momento que você é concursado, você 

tem ali por direito aquele seu cargo. Agora no ensino privado, além de você ter que cumprir 

tudo, você ainda tem que ser social, você não pode ser o antissocial. Porque se não vem o 

cara do sorriso bonito e vai lá e te quebra, infelizmente e por experiência própria, não comigo 

ainda bem, mas eu já vi várias pessoas com o sorriso bonito ferrando a vida de excelentes 

profissionais.  

 

Thiago dos Santos: Uau, muito bom! Eu penso que você conseguiu expressar muito bem 

essa parte do trabalha demais e trouxe exemplos até diferentes que a pergunta nem estava 

colocando e ampliou isso pra um algo maior. E aí meu querido, pra gente finalizar, a pergunta 

já foi respondida muitas vezes aqui por você em falas diretas ou indiretas, mas eu quero fazê-

la isoladamente o que é ser professor? 

 

Entrevistado 3: Cara, pra mim, ser professor é ser um formador de opinião. Pra mim, ser 

professor é dar caminhos, para que outras pessoas consigam ser críticas. Então, eu estou 

pensando no meu hall de trabalho, para que as pessoas aprendam de uma forma mais crítica 
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a conviver em sociedade. Infelizmente a sociedade é muito dura, nós enxergamos isso que a 

sociedade é muito dura. E eu tento fazer da minha profissão, do meu serviço, algo prazeroso 

para que as pessoas que estão junto comigo ou os educandos que estão comigo ou os alunos 

que estão comigo, sintam leveza naquele conteúdo maçante. Que eles entendam que a 

sociedade ela pode ser vista de uma forma crítica, mas de uma forma leve. Porque 

infelizmente a gente vive num mundo polarizado que ou é Coca ou é Fanta, ou é guaraná ou 

é soda, então pera ai, por que você não pode ser um pouco disso ou um pouco daquilo? Por 

que você não pode ter um meio termo? eu parto da ideia que ser professor pra mim é encontrar 

esse equilíbrio do meio termo. Você ser firme, porque a sua profissão exige que você seja 

firme, mas ao mesmo tempo que você consiga mostrar pra quela pessoa do outro lado que 

está de olho em você, que está marcando todos os movimentos, que enxerga se você está 

num dia legal, que enxerga se você está num dia ruim. Que realmente pode ser prazeroso 

aquilo que ela está fazendo e a partir do momento que ela enxerga que aquilo é prazeroso 

ela valoriza o seu trabalho e se ela valoriza o seu trabalho, você sente mais vontade de fazer 

aquilo. Então, pra mim ser professor é formar cidadãos críticos, eu parto dessa ideia. Porque 

essa criticidade nem sempre precisa ser uma crítica ruim ela pode se uma crítica boa.   

 

Thiago dos Santos: Até pela raiz da palavra crítica não traz nada de negatividade ganhou 

essa conotação, acabou ganhando. 

 

Entrevistado 3: Infelizmente coloca crítica e os caras já acham que está falando mal e não é 

nada disso. Eu posso criticar “esse copo aqui ele tem um tamanho bom”. Eu estou criticando, 

simples assim. Mas você fala a palavra critica já vão falar “a essa porcaria” não, não é.  

 

Thiago dos Santos: Talvez o primeiro trabalho seja explicar para as pessoas o que é crítica 

né? Já é um passo muito grande. 

 

Entrevistado 3: Eu sempre falo pros meus alunos assim “tudo que eu falar na sala de aula 

me questionem, tudo que eu falar que você sentir que talvez você não concorde vá atras da 

informação e depois você vem discutir comigo!”. E é muito engraçado porque desde o 6º ano 

eu faço isso e eles criticam, no sentido assim “ah professor, eu fui lá ver aquilo que você falou 

caramba, mas parecia que o que eu estava lendo naquele determinado site parecia o que 

você falou”. E é muito legal porque essa crítica ela vem como retorno de que você está levando 
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o aluno pro caminho certo, entendeu? E isso é muito legal. Eu tenho alguns alunos que tem 

vertentes politicas extremistas e esse é eu acho um ponto importante de falar também. E 

quando você fala com eles assim “você está sendo extremista com que embasamento?” 

primeira coisa que eu falo “você já leu o outro lado da moeda?” “Não professor que ...”. Então, 

faz assim eu quero que você leia o outro lado da moeda e depois você vem discutir comigo e 

eu quero que você me mostre os prós e os contras dos dois lados. O cara não vem discutir, e 

depois vem “professor, poxa você tem razão eu estava sendo intolerante e tal”. É assim, eu 

estou fazendo o aluno ser crítico, de uma certa forma ao em vez deu impor a criticidade, eu 

chego pro cara e falo “será que você está certo?”. Esse “será” você já põe uma pulga atras 

da orelha do cara, é uma das coisas que eu aprendi com esses anos. Logo no meu começo 

de profissão eu era o cara “é isso e acabou”. Depois eu fui ver que não era nada disso, eu 

tinha que trabalhar de uma outra forma e hoje eu enxerguei, que isso traz um resultado 

absurdo. Quando você faz a pessoa ser crítica e ser pensante e é por isso que eu não posso 

reclamar dos meus resultados como professor.  

 

Thiago dos Santos: Ótimo! Então em primeiro lugar, agradeço. Foi uma conversa que 

poderia... o medo as vezes é da gente entrar em temas que depois não vão estar relacionados 

com a pesquisa, mas tudo sempre relacionado com educação que é o campo maior. Que é o 

campo que nos transitamos cada um na sua área, cada um da maneira que faz. Então, eu 

vou fazer o seguinte eu encerro a gravação e a gente continua aqui conversando, te agradeço 

por tudo! Pelas palavras, pela ajuda e pela oportunidade e muito obrigado, eu vou encerrar 

aqui e vamos continuar conversando aqui fora do vídeo.  

 

Entrevistado 3: Valeu! 

 

Entrevista “4” (20/7/2021) 

 

Thiago dos Santos: Seguindo o protocolo aqui a gente vai fazer a quarta entrevista da minha 

dissertação falando sobre trabalho docente, alienação e possibilidade de autocontrole. Então 

mantendo a sequência os entrevistados não terão nome, não serão nomeados e todos terão 

a liberdade e a tranquilidade para falar daquilo que quiserem, da maneira que quiserem sem 

nenhum tipo de censura e com todo cuidado ético de sigilo da fonte. Então pra gente começar, 
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primeiro obrigado pelo tempo, eu quero começar perguntando para você o que você entende 

por trabalho?  

Entrevistado 4: Trabalho? 

Thiago dos Santos: Trabalho! 

Entrevistado 4: Atividade básica humana que garante sobrevivência.  

Thiago dos Santos: E nessa perspectiva, eu já te faço uma outra pergunta. Você entende 

que o trabalho docente difere em algo de outros trabalhos? Caso você entenda que sim, em 

quê? 

Entrevistado 4: Encontrei uma colega hoje na rua, muito engraçado nós conversámos, 

porque ela trabalha na rede pública e você a conhece [deletado por questões éticas]. Ela está 

trabalhando lá em São Paulo e estava comentando que não está tendo recesso agora em 

Julho, está tendo que ir pra São Paulo e está completamente esgotada. O quão necessário é 

pro professor ter dois períodos de descanso, porque nosso trabalho ele não se encerra 

enquanto você está com aluno, na escola. Ele persiste por toda semana, você tem aula de 

manhã, à tarde você vai corrigir a atividade, a noite está preparando aula do dia seguinte, final 

de semana tá corrigindo prova preparando um monte de coisa, enfim. Tem sempre os alunos 

que vem tirar dúvida por fora e faz parte da sua profissão também. Então, essa é uma 

especificidade do ser professor que eu vejo poucas profissões que tem algo semelhante, um 

médico se encerra no final da consulta, no máximo um amigo, um parente que vai tirar uma 

dúvida. Professor, não! Tem uma necessidade de trabalhar por fora que inclusive é pago isso, 

um trabalho feito em casa que não tem como. E é desgastante mentalmente, o desgaste do 

professor é um desgaste mental ainda, é complicado. 

Thiago dos Santos: Então, já vou emendar uma outra pergunta relativa a esse tema: Você 

acredita que trabalha demais? 

Entrevistado 4: Enquanto Professor, com certeza. Eu acho que dada a minha condição atual, 

agora que eu estou sem um emprego que eu tinha antes, outra função, agora até está okay. 

O problema é que a remuneração despenca, vivo da rescisão que teve e fica aquela dúvida, 

até quando vai durar isso. E aí eu preciso ter mais aulas e tendo mais aulas significa viver 

menos, é somente aquela questão de sobrevivência que vai gerando uma série de problemas 

de fundo emocional, psicológico, físico muitas vezes. Em certos momentos da minha carreira 

trabalhava aqui em Santos, trabalhava no interior, e eu que estava emagrecendo de repente 

engordei 10 quilos. Porque não dormia nada, trabalhava para caramba, uma jornada bizarra 

de trabalho, extremamente desgastante. Não falando somente por mim, mas por familiares 
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que também são professores, por colegas que são professores, e essa é uma realidade de 

todos. Um tio que trabalhava de manhã, tarde e noite dando aula de segunda a sexta, é 

bizarro, é desumano. Minha irmã, manhã e tarde em duas prefeituras diferentes, trabalhando 

o dia todo também, desgastante pra cacete. Enfim, professor só é valorizado no discurso “ah, 

não existiria médico sem professor, não existiria nada sem professor” “então vamos aproveitar 

para pisar mais um pouquinho neles”. 

Thiago dos Santos: E aí olha só, já que você falou “valorizado”. Você sente que o teu trabalho 

é valorizado? Eu pergunto pelos seus alunos, pelas famílias e pela escola ou escolas que 

você trabalha? 

Entrevistado 4: Pelos alunos, sim. Pelos alunos eu percebo com certeza, eles fazem questão 

de deixar isso bem claro alunos e ex-alunos que me procuram ainda hoje para conversar. 

Tenho um aluno inclusive que ele entrou em filosofia na USP e ele vem me mandar os 

trabalhos “esse trabalho aqui vou entregar hoje, vê o que acha”. Eu acho isso fantástico acho 

que a melhor parte de ser professor é o contato com os alunos. Algumas famílias também, 

algumas famílias são incríveis. Reunião de pais é aquela coisa, os pais que vão para reunião 

são os pais dos alunos que você pensa “quero embalar e ficar balançando esse moleque, 

essa menina porque são maravilhosos” e os pais estão lá presentes e você quer abraçar 

aquele pai, aquela mãe de tão fantástico que é também. Agora há um ou outro caso que são 

bem complicados, esse ano por exemplo, eu tive mais uma vez dor de cabeça com uma 

senhora que amou falar, fez questão de falar em uma reunião que eu pedi para ter com ela 

há dois anos atrás, que era aluna do “professor” Olavo (na frente muitas aspas, professor). 

Ela reclamou porque eu fui trabalhar com os alunos a questão do racismo em sala de aula e 

eu usei a situação do Rafael Braga no Rio de Janeiro. Caso ridículo que acontece com Rafael 

Braga que ainda hoje, ele está tendo que sofrer com um bagulho patético. E ela achou por 

bem reclamar, que eu causava uma divisão, que tem que ter unidade... fascismo né, 

basicamente essa ideia de unidade é fascismo, mas ela não quer se assumir enquanto 

fascista. Mas isso é um caso à parte, cansativo para cacete, dá raiva, mas é uma minoria, 

ainda bem. No geral, tem o lado negativo também, a maior parte dos pais que não tão nem 

aí, alguns jovens precisam de um apoio e o apoio que o professor pode dar tem limite até 

onde pode dar e as famílias que deveriam dar. E por que as famílias não dão apoio também 

muitas vezes? Porque não param de trabalhar. (risos)  

Thiago dos Santos: Meio que uma espiral, assim. (risos) E pelas escolas?  

Entrevistado 4: Escola pequena, uma das escolas que eu trabalho é pequena. Eu me sinto 

muito valorizado no sentido de ser muito respaldado pela direção, foi onde aconteceu esse 
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caso e a coordenação a direção imediatamente se colocou ao meu lado. Como esta essa 

situação de ter que gravar aula pela distância, a coordenadora ainda viu a aula “você está 

totalmente certo, não fez nada demais, foi perfeito”. Mesmo quando não era gravado, já era 

uma relação de apoio. Obviamente ela tem que dar atenção para mãe, afinal está com filho 

lá, não pode simplesmente meter o louco com a mulher, mas eu me senti muito respaldado. 

Por outro lado, paga muito pouco (risos). Paga um pouco acima do piso, mas é uma coisa 

que eu me sinto bem, mesmo ganhando pouco. Porque eu me sinto valorizado pelos alunos, 

eu me sinto muito bem acolhido pela escola. Agora em outros lugares... Eu já trabalhei em 

lugar que ganhava até menos que nessa escola pequena, uma escola grande... acho que 

você até conhece, que era ridículo. Você percebia que tinha gente que era incapaz tomando 

conta de uma escola, gente que não fazia ideia do que era educação tomando conta de uma 

escola, criando caso com coisa ridícula que não fazia sentido. Em outra escola “o golpe está 

aí, cai quem quer” só fala motivacional tirada de LinkedIn, tirada desse mundo de startup, só 

que na prática, nas relações cotidianas por trás você começa a perceber o quanto na verdade 

a ideia que vem na cabeça de quem manda na escola é “eu estou fazendo esse sacrifício de 

te entregar um pouco do meu lucro e você ainda está reclamando, porque eu estou te 

esfolando vivo”, eu me sinto um escravo assalariado. Essa é a minha relação, de causar 

revolta, vale a pena falar isso. Imagine que a pessoa que falou, nem lembra que me falou isso, 

mas falou pra mim... Porque no ano passado a situação que mais me doeu, que me deu 

vontade de cometer algum ato violento. Teve aquela situação de chuva torrencial, uma 

loucura, antes da pandemia estourar. Final de Janeiro, começo de fevereiro, e muita gente 

não podia ir para escola, e como eu estava numa posição de coordenação eu era responsável 

por algumas pessoas. E algumas dessas pessoas, muitos moram longe, em áreas afetadas. 

Aí eu disse “não se preocupa em vir, cuida da tua casa” que tinha gente que estava com casa 

alagada, tinha família lá “e eu cancelo qualquer atividade que tenha o envolvimento deles” e 

eu cancelei.  Eu não fiquei esperando a dona da escola me passa uma posição, eu cancelei, 

porque era uma situação completamente atípica muita gente já tinha morrido, depois veio a 

notícia de mais mortes ainda. E eu não vou ficar criando caso. E a digníssima me falou “você 

não pode falar assim com eles, não pode passar muito a mão na cabeça deles, tem que fazer 

se esforçar” e eu pensando “você quer que eu faça um cara que está vindo com água na 

cintura, com a casa inundada e quer que se esforce ainda mais, porque o fulano está saindo 

de casa, vai deixar a casa lá, vai ter que voltar pra casa depois de um dia de trabalho para 

limpar aquela desgraça, para ver o que perdeu, a troco de que? Sendo que ele poderia ter 

perdido a vida”. Assim, não há valorização de escolas, não há consideração, não há respeito... 

à valorização muitas vezes vem com “vamos dar um bolinho, vamos dar uma plaquinha, 
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vamos dar não sei o quê”.  Isso pode encher a barriga no dia, isso pode ajudar no outro, mas 

eu não consigo ser trouxa a esse ponto. É um golpe. 

Thiago dos Santos: Perfeito. Vale lembrar, a gente não colocou aqui, mas você é professor 

de filosofia, uma matéria... Falo assim, porque também sou e a gente entende a necessidade 

e a importância daquilo que a gente fala. Mas eu queria que você falasse, qual a importância 

do seu trabalho para a sociedade? Obviamente, qual a relação que você estabelece entre o 

“ser” professor, o trabalho docente e a sociedade?  Você colocou uma situação aqui de um 

momento no qual você nem estava como professor, mas isso é inerente a você... Como você 

estabeleceria essa relação? 

Entrevistado 4: Depende de que tipo de sociedade que nós olhamos. Se olhar a sociedade 

industrial, acho que a filosofia é um transtorno que só atrapalha, porque ela freia o fluxo que 

não pode parar. Ela levanta questões que dificultam o andamento da roda, ela começa a 

apontar que essa roda vai furar, essa roda vai furar, essa roda vai furar... e não pode se 

questionar que a roda vai furar, se furar “dane-se, troque em movimento, se vira”, tem que 

continuar lucrando. Em escola privada de classe média alta, classe alta, a filosofia tem um 

valor duplo ao mesmo tempo tem aqueles que são mais aculturados por questão familiar 

mesmo, que buscam para tentar dar um sentido para própria existência para se entender 

melhor, o que é muito bom. Mas tem aqueles que também estão presos nisso porque querem 

que seus filhos toquem os negócios da família, continuem todo esse ritmo e a filosofia 

atrapalha. A filosofia por colocar uma dúvida, nenhuma certeza, é uma doutrina, doutrinação 

da dúvida, o que não faz nenhum sentido, mas enfim. Para as classes mais baixas é pior 

ainda, porque as pessoas já são forjadas, na minha opção de pensar. São forjadas a serem 

máquinas e a filosofia que começa a questionar “será que você precisa ser uma máquina?” É 

prejudicial. Porque em vez de fazer uma faculdade de administração, é um curso que quando 

um jovem termina, ele pensa “o que eu vou fazer? Ah, administração que vai dar um dinheiro”. 

Ele começa a pensar em coisas diferentes, pensa em outros rumos, então é prejudicial. Agora 

para aquilo que eu acho que a educação se pretende que é a formação da sociedade, uma 

sociedade mais sã. Eu acho que não há nada melhor do que a filosofia. Porque a filosofia 

apresenta toda a história do pensamento humano, infelizmente ainda extremamente europeia, 

mas ainda assim importante. Porque apesar dos europeus serem tão escrotos, ainda há muita 

coisa importante que vem deles que dá pra se aproveitar deles e que ajuda você se entender 

como um ser humano e não como uma máquina. A ajuda da filosofia é muito incerta, eu não 

tenho como falar que a filosofia é útil como a Chauí vai levantar em um dos textos dela, porque 

utilidade é um conceito que está muito ligado ao que a filosofia não quer. Agora o que a 

filosofia apresenta, permite levantar voos incríveis, eu gosto de citar como exemplo David 
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Hume e Albert Einstein, porque a filosofia do David Hume do século XVIII acabou sabe-se lá 

por que, sabe-se lá como, ajudando Albert Einstein a desenvolver a teoria da relatividade. Foi 

porque leu David Hume que Albert Einstein abriu a cabeça e “não é esse o caminho, o 

caminho é outro”. A filosofia não dá certezas, ela dá aberturas e cada um caminha pelo seu 

caminho próprio. Enfim, é uma questão que não dá para fechar muito com uma resposta... 

mas isso é da filosofia também.  

Thiago dos Santos: Como eu disse tem umas perguntas que estão meio misturadas, eu vou 

fazê-las todas juntas e você destrincha da maneira que achar melhor. Primeiro, você falar seu 

trabalho como professor, acho que já falou alguma coisa, mas assim “como e por que você 

decidiu ser professor e hoje considerando a sua trajetória, o que você pensa sobre ser 

professor e o que é ser professor? 

Entrevistado 4: Olha, eu não sabia o que fazer quando acabei a escola. E aí dois amigos 

que não tinham contato entre si na época acabaram falando “porque não filosofia?” Achei 

curioso, eu tive um ano de filosofia que quase não acompanhei por questões familiares, eu 

chegava atrasado na aula. Enfim, eu quase reprovei em filosofia por falta. Meu conhecimento 

de filosofia era muito limitado, até porque um ano de filosofia não dá pra ver quase nada, além 

disso. E aí por conta própria eu fui atrás, eu gostei, me identifiquei achei o Sócrates chato pra 

cacete, parecido comigo. Eu queria, pelo menos, ser parecido com ele, melhor dizendo. E na 

faculdade eu não conseguia me situar muito bem, moleque muito novo com 18, 19 anos, com 

um monte de burro velho na faculdade e eles falando as coisas que eu não fazia ideia e eu 

me senti muito frustrado com isso. Só que pouco, a pouco, eu comecei a me interessar cada 

vez mais principalmente quando entrei na licenciatura. E aí tem uma frase da Hanna Arendt 

sobre educação, que é uma que me marcou muito, que foi bem naquele momento de guinada 

em que a faculdade começou a fazer sentido de verdade pra mim, que tem a ver do porquê 

virei professor... “educação é aquele momento em que você decide se você ama de verdade 

o mundo, então você vai se dedicar por ele”, alguma coisa assim. Então, desde moleque eu 

pensava, eu tinha essas dúvidas “o que eu estou fazendo aqui, que p**** de vida é essa, não 

faz sentido, o que acontecia antes, não tenho memória nenhuma, mas eu estou gostando, eu 

gosto disso, eu gosto desse mundo, eu gostaria de ver toda a história do mundo desde o 

começo até o final quando ele explodir” eu queria poder acompanhar isso. E aí entendendo 

isso por um amor ao mundo, eu acho que é esse o caminho que me levou a me tornar 

professor. Não era algo que de moleque, eu não me recordo de pensar em ser professor 

antes, não vinha de antes. A outra pergunta qual foi mesmo? 

Thiago dos Santos: Considerando a sua trajetória atuando e atual, o que você pensa sobre 

ser professor? 
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Entrevistado 4: Eu me peguei pensando, principalmente agora nesses momentos de 

pandemia, que minha vida seria muito mais tranquila se eu tivesse ido por outro caminho, 

financeiramente apenas. Financeiramente eu estaria mais tranquilo, não tenho dúvidas disso. 

É muito incerto ser professor, ainda mais de filosofia, porque tem toda essa discussão de que 

filosofia não importa, vai ser tirada, vai ser cortada. Filosofia tem uma única aula por turma, 

para juntar aula é desgastante para cacete. Eu me questionei, eu me questiono muito nisso, 

mas eu gosto, essa relação com os alunos, essa formação, esse respeito que se cria mútuo 

eu acho fantástico, é a melhor coisa possível. Então, eu acho que eu não conseguia perceber 

em nenhuma outra atividade que eu pudesse exercer. Mas é desgastante demais esse ano 

de pandemia em especial foi assim, as escolas esfolando. 

Thiago dos Santos: Próxima pergunta, como ficou o trabalho durante a pandemia? 

Entrevistado 4: Uma merda, uma merda... por quê, eu tive um problema. Professor não tem 

que manter as mil máquinas funcionando a mil maravilhas, meu computador ano passado o 

Windows foi atualizar travou o meu computador por uma semana. [falou com a filha]. Meu 

computador resolveu travar e eu tive uma semana que ficar resolvendo problema do Windows. 

Aí eu tive que preparar a aula em papel A3 que é maiorzão, como se fosse os slides eu fiz no 

papel. Eu só consegui salvar com o Linux e tive que aprender a mexer no novo sistema, 

porque eu não tinha dinheiro para comprar um computador novo, aumentou muito o preço. O 

apoio que a escola dá é risível, o equipamento velho, pior do que o meu. Eles não estão nem 

aí para o teu estresse “se vira, faz do teu jeito” ao mesmo tempo que “se ficar ruim vou 

reclamar”. Então, isso foi desgastante, mil reuniões, mil formações. Coisas que para mim eram 

completamente inúteis, a maior parte eu já sabia e eu não precisava, eu só precisava de 

acesso ao aplicativo e eu conseguiria me virar mais rápido, do que fazer uma live com não sei 

quem, acompanhar... Para preparar a aula, foi tudo diferente, puxado. Porque você tem que 

refazer materiais, refazer material para online diferente do presencial. Você tem que preparar 

mil atividades diferentes, diferente de como é no presencial, eu tinha já me esquematizado 

com a apostila. De início eu tentei manter o esquema de apostila, foto de apostila, não dá 

certo. Eu não conseguia corrigir, porque eu tinha que ficar dando zoom pedia muito tempo. Aí 

para diminuir o meu trabalho, eu criei um novo trabalho que foi fazer em formulário. Então, 

era o tempo todo no computador, indo dormir tarde, estressado, o sistema do google o tempo 

todo travando e isso estressava mais ainda. Aula que as vezes não abria, aluno que não abria 

a câmera. É natural na filosofia você falar alguma coisa o aluno ficar pensativo e no presencial 

você consegue explorar isso, joga uma pergunta diferente porque você tá percebendo... Você 

não tinha isso, e é desesperador você não sabe se eles tinham desligado para ir deitar, se 

tinham ido no banheiro, se estavam jogando, se estavam lá mesmo ou não, como que era a 
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situação. Ah, “porque você tem que fazer uma metodologia ativa, tem que fazer isso, tem que 

fazer aquilo e não mais o que” ... “p****, não” (risos). A educação pode funcionar de qualquer 

forma, alguém falando e alguém escutando já pode funcionar também, não precisa inventar a 

roda, sendo que ela já está lá. E vem sendo difícil porque ficou pior, ensino híbrido é muito 

pior. Você não consegue focar em quem está em sala e em quem está em casa. E por ser de 

filosofia, os alunos têm muito uma postura diferente, eles gostam de falar, os temas acabam 

levando essas falas. É complicado porque tem professor, que tem dia que se dedica para 

quem está em casa, quem está em sala fica uma coisa de louco. Professor falando, você não 

sabe com quem o professor está falando, quem está escutando. E tem dia que o professor só 

fala com quem está em aula e não fala com quem está em casa, aí também fica uma coisa 

de louco, porque todo mundo se sente desassistido.  E o professor nesse meio, é como se 

cada professor fosse o Esteban Maroto de Kubanacan com múltiplas personalidades, tendo 

que dá conta de tudo... casar com a mocinha, engravidar a irmã da mocinha e lutar contra o 

pai, lutar contra um monte de vilão ao mesmo tempo, não dá... é f***. Extremamente 

desgastante e a escola está pouco se f******, e assim aquela coisa “te entendo, te apoio” mas 

você tem que dar conta. P**** não dá, é desumano. 

Thiago dos Santos: Sempre tem que dar conta. É bom que você tá sempre me dando gancho 

do que eu tenho que falar depois. Eu chego agora na última parte, que eu acho que vai ser 

legal. São três perguntas, mas eu vou fazer uma de cada vez dessa vez. Na realização do 

seu trabalho como você definiria suas possibilidades de atuação dentro das escolas que atua? 

Se pudesse mudaria essa relação? Quando falo relação, eu estou falando com pais, com 

alunos, com seus pares, com gestores, com o uso do espaço escolar e dos materiais da 

escola. 

Entrevistado 4: Eu acho que a principal mudança seria com material, apostila é muito 

engessado. Uma escola usa apostila e em outra não, na que eu não uso apostila eu criei o 

meu material. Eu acho que a aula rende muito melhor, fica muito mais gostoso, os alunos 

aproveitam mais, eles levantam muito mais dúvidas, eles ficam muito mais instigados... Agora 

apostila você tem que dar conta em uma semana, senão dar conta na outra, se você atrasar 

mais um capítulo vai encavalar no final do ano. Aí chega à coordenação que tem que cumprir 

o papel dela porque a direção está enchendo o saco “cadê o capítulo tal?” e “a lição do meu 

filho porque não tá feita?” Aí tem o material apostilado que é uma porcaria, com erros teóricos 

bizarros, faz parte todo mundo pode errar... O enviesamento, que você vai ter que lidar, como 

vai ter que trabalhar. Porque tem autor que você sabe que é completamente dispensável, mas 

tá lá, tem que trabalhar na apostila. O material principal um ponto a se modificar. Não são 

necessários 27 capítulos para ser uma aula para cada capítulo durante o ano para se ensinar 
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filosofia.  Você poderia muito bem elencar um autor, ficar dois meses com o autor, que seria 

muito mais tranquilo, fazendo relações com o autor, com outros autores também, estudando 

os temas... Teria que se repensar o modelo de filosofia que os sistemas de ensino que eles 

têm que vender, como já vendiam a apostila, eles tiveram que ferrar a filosofia nesse sistema 

de bosta, e aí é o jeito... Um ou outro sistema que eu já trabalhei dava uma possibilidade 

maior, sistema UNO teve um material a parte que eu trabalhei durante um ano, que foi muito 

legal porque tinham poucos capítulos, jogava uma coisa básica e tipo “se vira professor, brinca 

com isso”. E isso foi fantástico, eu adorei. Eu trouxe livros de fora fui acrescentando mil coisas, 

achei que as aulas renderam muito melhor. Enfim, o material é uma b**** via de regra é uma 

b**** porque ele precisa ser uma b****, porque as empresas têm que vender material e se 

você faz um material pequeno, vão reclamar “tô pagando tanto para isso”. (risos) De gestão 

eu acho que, é uma utopia (risos), eu acho que ter um dono em uma escola que está para 

lucrar devia ser extirpada. Isso só piora tudo, só te ferra, te ferra no sentido de cercar mesmo. 

De não dar muitas possibilidades porque está sempre respondendo a quem está pagando. E 

isso limita, isso cria problemas, no privado fecha isso porque você acaba virando sim, mais 

uma ferramenta do sistema capitalista que você tem que responder ao consumidor e o aluno 

é o consumidor. E aí cria esses problemas, o aluno acaba aceitando em muitos momentos a 

ser o consumidor. Eu já tive que entrar com algumas falas, com alguns alunos que 

reclamavam de colegas, agora recentemente antes das férias, inclusive. Porque estavam 

reclamando de um professor, colega e o discurso era “estou pagando e não sei mais o que”. 

E eu tenho que ir para uma outra vereda e mostrar “gente isso aqui é escola, isso aqui é uma 

educação, educação não pode ser vista como consumo, porque se for vista como consumo, 

ferrou o processo todo”. E isso passa pela gestão, isso passa pela formação da sociedade 

brasileira que é basicamente a mentalidade que você tem sempre que criar novos senhores 

de Engenho. Muda a roupagem, muda o nome dão uma tucanada em um canto ou outro, mas 

vai se mantendo a estrutura e sempre modificando quem são os escravos, capatazes da vez 

e é um sistema de classes que continua caótico, que não tem como produzir uma boa 

sociedade, não tem como, vai dar errado. Como disse o excrementíssimo uma certa vez “não 

tem como dar certo, vai dar errado”. Coordenação é atada, é amarrada, é aquela coisa “quer 

manter o teu emprego? Então, faz o que eu estou mandando”. Por mais camarada que seja 

a pessoa também é esfolada, não há muita diferença... [comentário com a filha]. Com as 

famílias, cara eu acho que é muito do momento em que vivemos, muito da área que estamos 

de humanidades em geral. As famílias acham que sabem mais do que os professores “p**** 

abaixa a bola um pouquinho, senta para conversar numa boa” para entender por que certas 

coisas são passadas, antes de vir tacando pedra. Comentei contigo da mãe “olavete” falou 

que era aluna do professor Olavo, e na primeira vez que o filho dela do nada desaparece da 
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minha aula, que era a primeira aula, os amigos falavam tudo comigo... Os alunos se abrem 

comigo, aí falaram “então, a mãe dele não está deixando ele vir” na mesma hora acabou a 

aula, eu fui pra coordenadora “os alunos me falaram isso, eu quero falar com essa senhora 

na semana que vem”. A coordenadora “sério? Vou chamar, vou marcar e na semana que vem 

vocês conversam”.  E a conversa foi nojenta, nojenta no sentido de que eu me senti menos 

ser humano. Eu fui falar numa boa com a mulher e aí teve certo momento que ela falou algo 

do tipo “o problema dessa gente é que eles começam a querer te convencer”. Eu me senti, 

como se ela fosse falar... tem aquela fala da Damares de que o cão é ardiloso... Eu estava 

aberto, numa boa, estava citando Santo Agostinho que era a base da aula que eu estava 

dando, um guia sobre como conduzir a aura, porque a aura era de tal jeito e a mulher achando 

que eu estava querendo doutrinar o filho dela para virar um revolucionário, pegar em armas e 

matar todo mundo com uma ak-47 e gritando “viva a revolução”... P**** está muito longe disso, 

se ele virar isso é coisa dele, culpa dele, não minha. Porque cada um lê de um jeito, cada 

aluno irá entender do seu jeito. Naquele momento eu estava falando sobre a história da 

cidade, para que cada um se entendesse, não como um ser passivo, mas como agente de 

fato da história da cidade. A cidade não está da forma como está, como um milagre apareceu, 

mas porque pessoas atuaram e é importante que todo mundo se reconheça como agente para 

poder atuar e participar. Porque eu acho que a participação ativa a cidadania é necessária. E 

eu estava lá como professor de ética, isso era uma necessidade. Outro caso, por exemplo, 

um pai que reclamou de uma questão de prova, porque veio falar que “ah, ele não entende 

como funciona o mercado financeiro e não sei mais o quê”. Não tinha nada a ver com mercado 

financeiro a questão, era alienação em Marx, mas era uma questão de alienação 

absolutamente nada a ver com bolsa de valores, o cara não queria nem se dar o trabalho de 

tentar entender a questão, já tacando pedra. Enfim, acho que é um reflexo da sociedade em 

que as pessoas atacam antes de tentar entender. Então, “tenta entender um pouquinho, 

abaixa um pouco a bola”, se tiver um erro vou ser a última pessoa me negar aceitar que estou 

errado. Tento construir isso com os alunos também, coisas básicas tipo corrigir provas “eu 

posso errar a correção então dá uma olhada aí, se tiver alguma coisa errada eu vou rever”. 

Eles têm medo no primeiro momento, mas depois percebem que é sério isso, aí começa a se 

abrir e a relação da ficando muito mais... uma relação de confiança. Acho que falta isso com 

os pais, perdeu a confiança. Não é comigo, professor [deletado por questões éticas] mas com 

o professor em geral. 

Thiago dos Santos:  E aí olha só, você já falou meio que sobretudo, mas tem uma coisa aqui 

que eu acho que é legal para falar um pouco mais... que você falou muita coisa das 

metodologias ativas, quando você falou da pandemia. Aí a pergunta é assim: Metodologia de 

trabalho, os conteúdos ofertados aos seus alunos, e as avaliações que você aplica são 
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definidas de que forma? E você as modifica, se pudesse modificaria? E aí eu vou emendar 

com a última, aí você ficar livre para falar. De que maneira as tecnologias estão inseridas no 

trabalho que você realiza elas facilitam e/ou dificultam? 

Entrevistado 4: Começando pela última, facilita e poderia facilitar mais. Não facilita mais 

porque ninguém tem estrutura, a real é essa. Projetor que não funciona direito se tivesse 

funcionando bem seria show de bola, transmissão online que fica travando e se funcionasse 

bem seria show de bola. A possibilidade de você passar um vídeo, mas que vai dar um eco e 

ninguém consegue entender nada. A possibilidade de você explorar a tecnologia, mas ao 

mesmo tempo isso vai te fazer perder um capítulo, atrasar muito mais, isso vai te ferrar a 

longo prazo. A tecnologia poderia ajudar muito mais, mas ela mais uma vez fica fechada nesse 

esquema de apostila principalmente. Acho que o maior mal que nós temos hoje, por incrível 

que pareça é a apostila. Porque assim Hanna Arendt, no Crise sobre a Educação acho muito 

bacana, um texto muito bom de ler na faculdade, acho que o que fez eu gostar da Hanna 

Arendt e explorar outras coisas, com certeza foi esse texto. Que ela mostra que a crise na 

educação americana se dava porque ela nunca conseguia fincar raízes, e se desenvolver, 

porque tinha sempre que trazer uma proposta nova, uma proposta nova. “Ah, isso é antiquado 

de quadra não serve mais” p**** pode servir sim. Cara, pode servir o modelo antigo de 

Aristóteles de sair caminhando, como pode não servir, isso não é um problema. “Metodologia 

ativa” “nossa que novidade”. Santo Agostinho em confissões falou de metodologia ativa, 

novidade 300 depois de Cristo. A grande novidade que está sendo resgatada, professor de 

latim dele que aplicava de uma forma diferente o ensino do latim. Não existe nada de novo, 

não existe novidade em educação, nenhuma. Tentam inventar, tentam mentir, é tudo com 

uma nova roupagem, mas você tira a roupa e tá lá. É um ser humano, como outro ser humano 

que tem que criar uma relação de afeto, porque somente quando essa relação de afeto é 

estabelecida começa o aprendizado a ser possível. Isso pode ter tablet, por ter um 

computador, pode ser metodologia ativa, pode ser caderno, livro, pode ser sentado na praia 

debaixo do coqueiro, não importa o local. O negócio, o ponto básico da educação é o afeto. 

E aí o afeto é impossibilitado, porque você tem que seguir com a economia, no caso da escola 

a economia é a apostila. Se você perde um capítulo, você perde tudo. Um professor de 

matemática fantástico, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci, que recebia um monte 

de reclamação, porque estava sempre atrasado na apostila.  Por que ele estava atrasado na 

apostila? Porque ele percebia que os alunos tinham defasagem em áreas imprescindíveis. 

Ele tinha que “perder” tempo, para que os alunos conseguissem aprender as coisas mais 

básicas, aí não ia adiante. Até o momento que se cansou, ele estava ficando doido, coitado 

aí pediu pra sair. É assim você vai seguir com a apostila, com conteúdo, com capítulo, e aí se 

o aluno não conseguiu compreender a culpa é sua que não conseguiu cumprir aquela 
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defasagem de anos atrás. Porque o outro professor seguiu adiante com capítulo porque a 

escola mandou, porque a culpa é sempre da escola, a escola passa para o professor, mas a 

culpa é da escola. Isso é muito bacana, isso é muito típico no sistema em que nós vivemos 

que quem manda nunca tem culpa, é sempre o trabalhador que tem culpa, é sempre o cara 

que segue ordens que tem culpa. E aí o grande dono, acionista, gestor, ele vai vir com uma 

solução mágica, mas ele nunca tem a culpa. A solução mágica vai ser “troca o professor”. 

Porque, enfim, não tem mistério.  A educação brasileira está fadada ao fracasso, porque as 

escolas que funcionam, só gera um monte de louco, que tem que se fechar estudando, 

decorando, fazendo milhões de exercícios. E o que pode ser verdade para matemática, você 

tem que repetir várias vezes para entender certos conteúdos, física... Para filosofia prejudica, 

você precisa de tempo. Como um professor falava “você tem que soltar fumaça pela cabeça”, 

brincava falando que era maconha, mas era de pensar mesmo. Pensar é um ócio, você 

precisa ficar jogado em um canto, do nada você vai parar e ficar pensando se você não parar 

pra pensar a máquina vai adiante como do Chaplin, tempos modernos. Aproveitando a 

imagem, a ponte volante lá do Chaplin é a apostila, quando para pra se coçar ele se perde no 

capítulo, aí vai ter que correr e fica é pior. Até que ele é sugado pela apostila e fica louco. E 

isso acontece com os professores, todo mundo fica louco. 

Thiago dos Santos: Vou finalizar... Já que você falou do Chaplin, vou finalizar com a pergunta 

“Como é um dia na vida de um professor?”. Na sua vida de professor, quero que você me fale 

um pouco sobre o tempo, você tocou nesse ponto do tempo, você falou no começo do 

desgaste, pandemia e tudo mais... Mas você coloca isso que é fundamental para filosofia, do 

ócio e tudo mais... Mas e o dia, o teu dia como professor, como é que o tempo é administrado? 

Se é que a gente pode dizer que a gente administra, não sei (risos). O que você me diria? 

Entrevistado 4: São duas realidades que eu vivo, uma que sigo a apostila, e a outra que eu 

crio material. Em ambas eu tenho um trabalho anterior, meu dia começa pelo menos no dia 

anterior, porque eu tenho que preparar a aula, preparar o material. Na verdade começa meses 

antes, quando tem todo o esquema de aulas, planejamento. Mas sempre tem aquela refinada 

final de rever um autor, não ficar só com a apostila, mas consultar a própria fonte, o próprio 

autor ir pegando as ideias dele na raiz mesmo, para mostrar para os alunos. Então, a maior 

parte do trabalho acontece antes da aula, muito antes da aula, para dar tempo de dar conta. 

No dia de aula o desafio é conseguir cumprir o capítulo na escola que eu tenho que seguir a 

apostila, muitas vezes anulando discussões valiosíssimas dos alunos, falar “depois nós 

voltamos nisso” é um absurdo (risos). “Depois nós voltamos nesse assunto importantíssimo, 

que chamou muito a atenção de vocês, que vocês querem continuar debatendo, porque nós 

temos que falar de outro coisa muito importante, que vai levantar outra discussão que vocês 
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vão querer falar e não vão poder, e nós voltamos na semana que vem com outro assunto que 

pode ser que não tenha nada a ver com nada”. Na escola que eu preparo meu conteúdo, eu 

já consigo deixar mais tempo livre. Então, eu pego um vídeo curto para ser motivador, eu pego 

uma música, eu mesmo crio uma historinha, eu leio um texto curto do Tolstói, por exemplo, 

para perguntar, para discutir com eles, o que eles entendem dessa fábula do Tolstói e aí deixo 

a discussão correndo. O que eu gosto de fazer, onde eu preparo a aula é: começo a aula 

indico o que vai acontecer, levanto uma discussão, passo uma atividade, dando tempo na 

aula. Eu pego as atividades dos alunos e eu começo a compartilhar com eles, porque do que 

adianta eles prepararem algo só para mim, eles têm que trocar entre si. Então, eu criei uma 

estratégia em que eu leio a atividade deles sem citar o nome, então tem vinte alunos “essa 

primeira pessoa respondeu de tal forma, isso, isso e isso, o que vocês acham?”. Aí vou 

fazendo isso com todos, se eu não consigo geralmente não dá para fazer na mesma aula 

porque eles gostam muito de falar, e eu quero que eles falem, não quero que eles tenham 

freio nenhum, eu deixo a aula seguinte só para isso. E vai gerando essa discussão e isso eu 

vejo que dá muito mais resultado, por que é fundamental 2. Então, eu fico com a mesma turma 

do 6º ao 9º ano. Chega no 9º ano a molecada lembra das coisas do 6º ano “Ah, lá no sexto 

ano aconteceu, mas agora entendi, porque eu não sei o que”. Eles vão fazer umas conexões. 

Ensino Médio, apostilado é um ou outro que consegue fazer isso, que começa a fazer as 

conexões, porque é tudo muito rápido, você tem que correr, você tem que encavalar, você 

não pode ficar no parágrafo do autor, parar e falar “gente, leia, o que vocês conseguem 

entender aí”. “Entendeu p**** nenhuma né, legal era isso que eu queria, que não entendam 

mesmo, se eu falar isso agora vocês entendem?” “caracas, agora entendi”. Aquela revelação, 

vai soltando pistas até o aluno entender e eu não tenho tempo para isso. Isso é terrível, então 

a aula é encavalada. Muitas e muitas vezes, passo do tempo da aula o que é desesperador, 

e me sinto desesperado para não comer o tempo de um colega, que muitas vezes não tem 

tempo para trabalhar o seu conteúdo e eu fico ansioso também. Então, a gestão de tempo 

depois de quase 10 anos trabalhando como professor, hoje devia tá muito melhor. Mas ainda 

é desgastante, desgastante não é a palavra boa, é irritante porque eu queria ter mais tempo. 

Queria ter pelo menos uma aula a mais durante a semana, aí já daria para trabalhar com mais 

calma, mas não tem, cada vez tem menos, filosofia não importa.  

Thiago dos Santos: É interessante que você coloca a questão do tempo para poder fazer o 

teu trabalho, né? Para estar na sala, mas você colocou também todo o tempo que você, vou 

usar a palavra gasta, do teu dia para que essa aula que é muito bem pensada aconteça. 

Então, não sei se você concorda, se você quiser falar a ideia de que... Vou voltar aqui ao 

início, ao título da dissertação “professor trabalha ou só dá aula”. Então, o povo acha, claro 
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povo estou generalizando, mas que o trabalho do professor se encerra nos 50 minutos da 

aula. E aí, se você pudesse falar assim, quanto do teu dia é dedicado ao teu trabalho? 

Entrevistado 4: Difícil, pensando para uma turma, eu tenho 50 minutos de aula prática com 

essa turma, a depender do assunto eu fico cinco, seis horas para consultar de fato um autor, 

para preparar algo sobre o autor com decência, com respeito ao autor que eu vou trabalhar, 

para deixar da forma mais simplificada para os alunos, da melhor forma a ser trabalhada, 

consultando outras fontes, consultando material extra. Se eu pegar o Ensino Médio são três 

séries, dedicaria em média... varia muito de semana para semana, porque com o tempo você 

vai juntando material e aí diminuiu o tempo gasto, que você vai só atualizando. Gastaria umas 

15 horas ou 5 horas por série, pelo menos. Tem série que é muito mais, eu pego um livro do 

autor mesmo, eu fico a semana inteira lendo, para tirar o que vale a pena, e o que não vale a 

pena, porque a apostila é uma desgraça, horrível. Pra você ter ideia a apostila resume 

Descartes em algumas linhas. E já tem anos que eu decidi trabalhar Descartes com as 

próprias palavras do autor e eu fiz uma experiência deixei para os alunos lerem apostila, não 

fez sentido algum para eles Descartes. Aí eu fui lendo parágrafo, por parágrafo das 

meditações, ele “c****** eu estou entendo tudo que ele tá falando”. O cara tem dúvida como 

nós temos, o cara vai encarar a dúvida como nós queremos, o cara cria um método para isso, 

isso é interessante e o cara no final ainda fala que está com preguiça, como nós temos (risos). 

Então rola uma identificação, pra pegar muito melhor. Então, é difícil dar um tempo para isso, 

eu diria cinco horas mas não número bom. E uma outra coisa, que acabei passando aqui, o 

que irrita muito com as metodologias, tem a ver com a outra pergunta, é que cada vezes mais, 

fica aquela coisinha de showman. “Ah vamos fazer uma musiquinha, para falar com os alunos, 

e eles vão entender história, porque vão lembrar da musiquinha na hora do vestibular, aí 

musiquinha porque Dom Pedro...”... P**** é tosco, é mais uma vez voltado para prova, voltado 

para o consumo, voltado para qualquer coisa que não a educação, que não o sentido que 

aquilo pode ter. Então, você vai, resumindo, é óbvio que encanta os alunos, você está 

brincando com eles, quem não gosta de brincadeira? Todo mundo gosta, jovem mais ainda. 

Só que isso fica raso, fica muito raso, filosofia não pode ser rasa, por exemplo. Me recuso 

depois de fazer graduação, ter gasto dinheiro público para fazer minha graduação, fiz minha 

graduação em uma Universidade pública, depois de fazer mestrado em uma Universidade 

pública, me recuso a fazer um trabalho porco, me recuso. Eu tenho um dever cívico de fazer 

um trabalho decente, queria eu poder estar no estado para fazer lá esse trabalho, mas não 

abrem concurso. Eu passei no outro, não pude assumir e não abriu concurso, eu fico nessa 

chupando o dedo. 
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Thiago dos Santos: Olha, eu vou encerrar a gravação e a gente continua conversando, quero 

te agradecer também. Foi demais. Valeu.   

 

 

 

 

 

 

Entrevista “5” (20/7/2021) 

 

Thiago dos Santos: Boa noite, começando a quinta entrevista, relativa à dissertação que vai 

tratar o trabalho docente e perspectivas de alienação e autocontrole a partir da percepção de 

professores de escolas privadas, deixando isso bem claro, de Santos e São Vicente. Então, 

estabelecemos aí um nicho de pesquisa para situar justamente nas duas cidades, Santos e 

São Vicente, porque tem muitas escolas privadas, muitos professores e assim por diante. 

Estou aqui começando a entrevista número cinco, então como já combinado nas outras, sem 

nomes. Então, tudo fica no sigilo, se por acaso durante a entrevista algum nome escapar, na 

hora da transcrição corrige-se. Então, obrigado pelo tempo. E eu vou começar fazendo uma 

pergunta que eu acho básica para todo mundo. Como é que você me definiria “ser professor”? 

Entrevistado 5: Boa noite, obrigado pelo convite para a entrevista, é uma oportunidade única 

da gente poder colocar os pensamentos e ajudar na pesquisa. Entendo que essa atitude tua, 

com esse trabalho, com esse projeto que está desenvolvendo é muito importante, para os 

professores, para a educação, como um todo. Principalmente no que desrespeita ao trabalho 

do docente, do professor. Muitas vezes é colocado de forma até desrespeitosa, como a gente 

vê, infelizmente testemunhando ao longo do tempo na história da educação. Então, a gente 

já pode começar a entrevista com essa tua pergunta bacana, colocando esse testemunho que 

infelizmente, a nossa profissão, a profissão de professor ela vem em um desgaste muito 

grande, no que diz respeito ao nosso ofício. Eu entendo que o que diz respeito a ser professor, 

a gente vem escutando que ser professor acaba sendo nem mais uma profissão, é uma 

vocação antes de ser uma profissão. Como a gente vem escutando de algumas décadas para 

cá, é vocacional, como se fosse ser padre, ou pastor, é colocado dessa forma. Longe de mim 
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colocar do lado negativo da coisa, colocando já a profissão como uma forma vocacional, ou 

seja, para você poder ser professor você tem que ter um algo a mais, como padre, como 

pastor que são ofícios que exigem sacrifícios dos seres humanos que optam por esse 

caminho. Eu entendo que a gente não nasce professor, a gente se forma professor e claro, 

eu acho que o lance da vocação, eu não vou colocar dessa forma, mas pra você ir pra esse 

caminho, você tem que gostar, claro, de estudar, de pessoas, de seres humanos, saber que 

você vai lidar o tempo todo com a população. Então, a base é você gostar de gente. Se você 

realmente gosta de pessoas, gosta de estar no meio de outros indivíduos, então você já tem 

um grande passo para entrar na profissão. Achei legal o nome do teu projeto “você trabalha 

ou você só dá aula?” (risos). Isso, infelizmente é uma coisa que a gente vem ouvindo quase 

que todo santo dia “além de você só dar aula, o que você faz?” “eu dou aula, eu trabalho” 

(risos). Então, é uma coisa que as pessoas não percebem, mas machuca quem é professor, 

independente do ciclo que está lecionando, não importa. Se você está no fund I, no fund II, no 

médio, ou na universidade, aqui infelizmente a nossa profissão vem em um desgaste muito 

grande. Então, ser professor é um desafio, é você saber lidar com isso todos os dias. É saber, 

por exemplo, ouvir isso e não esmorecer. É você mostrar e combater esse tipo de 

argumentação. Eu entendo que ser professor no nosso país é realmente uma tarefa difícil, 

muito árdua. Porque ela vem com um peso que não deveria vir, como a gente vê em outros 

países, a gente carrega aqui, um estigma negativo. Eu não esqueço quando entrei na 

faculdade para estudar a minha matéria, história. Eu trabalhava em uma multinacional, a 

empresa na época estava oferecendo oportunidade de estudos na faculdade. Então, se de 

repente você fosse ingressar em uma universidade nos cursos que a empresa gostaria que 

você fizesse, então você receberia uma bolsa e tal. Então, por exemplo, contabilidade, 

administração, departamento pessoal, RH, enfim... E quando eu fui tentar optar por uma bolsa 

dessa, eu não coloquei nenhuma dessas opções que a empresa colocou, eu coloquei lá 

“história”. E é claro que eu não fui contemplado (risos), e muito pelo contrário, quando viram 

a ficha me chamaram pra saber “você está falando sério? É história?” “é, história... eu vim 

aqui no intuito de ver se eu conseguiria a bolsa, mas não dentro daquilo que estavam me 

colocando como opção, mas sim aquilo, que eu realmente penso em fazer”. Eu entendo que 

para você ser um bom profissional... claro que todo ser humano é inteligente, então se ele se 

prestar a fazer alguma coisa e for disciplinado e tiver força de vontade, ele vai atingir aquele 

objetivo, atingir objetivo é uma coisa, você ser diferente é outra, naquilo que você faz. É o 

cara que gostaria de ser engenheiro, mas ele vai fazer veterinária, ele vai terminar o curso, 

mas ele vai ser mais um no meio de muitos veterinários. Ele não vai ter o destaque que ele 

poderia ter na engenharia, pelo fato de gostar daquilo que queria fazer. Então, entendo que 

quando você faz aquilo que você gosta, você consegue sair da caixinha como falam, ou você 
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consegue ser diferente, não digo o “melhor”, não é esse ponto, mas realmente de ir além de 

você conseguir ultrapassar limites, ainda mais do que diz respeito à educação, que é uma 

área que vem sofrendo prejuízo ao longo da história, principalmente no nosso país. Então, 

entendo que ser professor no nosso país é uma missão, entendo que as pessoas que estão 

na área e realmente se comprometem em lecionar, em estar em uma sala de aula pra 

compartilhar seus conhecimentos com outras pessoas, são realmente pessoas que fazem a 

diferença e que deveriam ter um valor excepcional aos olhos da sociedade. O que infelizmente 

não ocorre como deveria ocorrer no nosso país e como a gente vê de forma diferente em 

países que nem são de primeiro mundo, países emergentes como o nosso, que estão em 

desenvolvimento que você percebe que há um respeito, um respaldo, muito grande com a 

figura do professor. 

Thiago dos Santos: Você até já falou um pouco, mas queria retomar. Por que você decidiu 

ser professor? E já emendando, me fala um pouco do teu trabalho como professor e como é 

o seu dia como professor? Primeiro a tua escolha “ser professor” e segundo como é seu 

trabalho diário e até se puder me detalhar em tempo. Por que eu estou fazendo essa 

pergunta? Porque a brincadeira do título “trabalha ou só dá aula” é porque a aula ali tem 50 

minutos, vai embora como se fosse só isso. Então, queria que você me falasse um pouco, 

porque decidiu “trabalhava em uma empresa e agora quero dar aula” e agora que você já é 

professor a bastante tempo, como que seu trabalho se desenvolve e o tempo que ele tomar 

de você, não no sentido pejorativo, mas no sentido real mesmo. 

Entrevistado 5: Entendi, bom eu escolhi ser professor, porque primeiro eu gosto de gente, 

eu gosto de trabalhar em ambientes que se puder ter bastante pessoas, eu acho dinâmico e 

prazeroso, independentemente de ser dentro de sala de aula ou fora. Às vezes você trabalha 

na rua, sozinho ou em equipe, mas sempre lidando com pessoas, com a população. Então, 

sempre tive isso nos empregos que trabalhei desde pequeno, comecei cedo, comecei com 13 

anos, sempre trabalhei em empresas com bastante pessoas. Antes de me formar professor 

eu “corri trecho” como o pessoal fala, eu não tinha estudo, eu fui ganhar o meu estudo 

trabalhando. Tive que começar a trabalhar com 13 anos pra ajudar minha mãe a sustentar os 

meus irmãos e tive que deixar de lado a escola. E quando fui buscar isso, percebi mais ainda 

que o estudo era a oportunidade de transformar a minha vida e a da minha família, 

principalmente da minha mãe. Eu sou o filho mais velho e o estudo me ajudou a entender 

várias coisas que eu não entendia, principalmente por começar muito pequeno no trabalho. E 

isso me ajudou, a ser quem eu sou, a ganhar responsabilidade e a entender o mundo que a 

gente vive, que não é fácil, principalmente aqui no Brasil. Então, em ser professor eu linquei 

uma coisa à outra, primeiro sempre gostei da leitura, de estudar, e sempre me envolvi muito 
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com história, com estudo sociais, história, geografia, filosofia, sociologia, enfim, Sempre quis 

entender o mecanismo das coisas, não só pra mim, mas no todo. E quando eu comecei a 

entender isso melhor, eu percebi que eu tinha um caminho a seguir. E eu poderia fazer o que 

eu gosto, que é estar no meio de pessoas e contribuindo, compartilhando conhecimento 

através daquilo que eu já tinha como bagagem. Todo mundo, eu entendo isso e a gente 

precisa ser humilde e entender, não importa se é aluno, antes de ser aluno é um ser humano. 

Então, aquele ser humano, ele tem uma bagagem. Então, a partir dali você consegue 

aumentar o conhecimento, lapidar aquilo que já tem e melhorar. Assim como foi comigo, penso 

que muitas outras pessoas também tiveram essa sensação, essa oportunidade de poder fazer 

a diferença. A minha mãe é empregada doméstica, tem 71 anos, trabalha em casa de família 

até hoje. A gente nunca teve facilidade na vida e não tem até hoje. Então, se a gente não 

tivesse força para trabalhar por nós mesmos, não comeria. Então, isso me fez entender que 

“poxa, se eu quero mudar a minha condição socioeconômica e como pessoa, eu preciso me 

utilizar de uma ferramenta”. E essa ferramenta era o estudo, e através dele eu consegui me 

lapidar, melhorar como ser humano e a partir daí, ter segurança para aprender que poderia 

ajudar outras pessoas como eu, entendeu? E sinto isso até hoje, de poder fazer essa 

diferença, de poder fazer com que pessoas, independente da classe social possam fazer a 

diferença como nós fazemos. Então, essa é a situação do que porque eu decidir ser professor. 

Porque eu estou dentro da sala de aula ainda, justamente por entender que é através do 

nosso trabalho, cada um do seu jeito, um pinguinho, uma gota no oceano, mas que atinge 

muita gente. E quando você percebe isso, você entende o tamanho da tua profissão em ser 

professor, eu até hoje quando escuto a palavra “professor” até hoje quando me chamam 

“professor” até hoje me dá um friozinho na barriga. Porque eu sei da minha história, eu era 

assim como tantos outros brasileiros que não tiveram oportunidade, e quando tiveram lutaram 

muito para que pudesse acontecer e a gente sabe o quanto que é difícil para quem é 

trabalhador, para quem está justamente lutando para sobreviver, alguém que justamente nos 

deu um caminho e nos ajude a ver o mundo de outra forma. Então, ser professor vai muito 

além do que a gente entende, no que diz respeito a lecionar só a tua disciplina, não. Você 

sabe disso, assim como outros professores próximos de nós, sabem disso. Então, professor 

como em todas as profissões têm bons profissionais, assim como tem infelizmente os que não 

contribui.  Mas eu acredito que aqui no Brasil, independente de toda dificuldade, a gente vê 

aí os filmes da Marvel, mas se eu pudesse escolher um super-herói, eu tenho alguns aqui e 

é tudo professor (risos). Agora, o tempo que me toma, o tempo que me toma é imensurável. 

Ele começa logo cedo pela manhã, quando você bate o ponto no serviço e quando você 

termina as 18h ou as 23h né. Independentemente de estar dentro da escola, você tem a 

jornada a cumprir e depois você tem a jornada de trabalho a cumprir dentro da sua casa, não 
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é que você bateu o dedo as 18h, seja professor da rede privada ou pública, a sua vida 

continua. Então, esse lance de “só dar aula”, quando você recebe essa pela frente é um míssil, 

que você toma. Porque você sabe, assim como todo professor sabe, o tempo que aquilo te 

toma. E então, se você colocar em uma escala aí. Se você pega 10 professores, 7 estão 

sofrendo de uma situação emocional, psicológica ou física de fadiga, porque a carga ela é 

brutal. A cobrança, ela é brutal. E claro, aqui não estou nem colocando a forma como você é 

cobrado, não importa se você é cobrado com educação ou de formas que a gente não gosta 

nem de ouvir, como escutamos por aí de outros colegas. Mas a carga é imensurável, te toma 

um tempo do teu dia e parte da tua noite, que a sua jornada não é de 8h, ela é de 12h, 14h, 

16 horas de trabalho. Então, você sai da escola, ainda vai dar conta daquilo que você tem que 

corrigir, que você tem que analisar, que você tem que preparar, nos mais determinados ciclos 

de educação. Então, você pega um professor que atende os três ciclos, pega um professor 

que dá aula no fund I, no fund II e ainda dá aula no Médio. Você pergunta que tempo esse 

cara tem pra família? Que tempo esse professor tem pra ele mesmo? É complicado, nessa 

situação a carga de trabalho é extremamente... Eu lembro até da revolução industrial, é 

enorme.   

Thiago dos Santos: Acho que você está até respondendo uma outra pergunta que eu vou 

adiantar... Você acredita que você trabalha demais?  

Entrevistado 5: Eu não só acredito que eu trabalho demais, como isso também me traz... a 

quantidade de trabalho, a quantidade de prazos que você tem que dar conta, de correção de 

provas, de preparação de aula, que acaba tolindo não só a tua vida pessoal. Não tem como, 

durante a semana você não tem vida pessoa, você trabalha. Durante a semana você vai tirar 

um dia pra você, não é que você vai tirar um dia pra você, você vai tirar algumas horas que 

você sabe que vai te impactar no trabalho. Porque você tem uma demanda tão grande de 

coisas pra dar contar, que você fica “como eu vou fazer, eu preciso renovar a CNH” ... Você 

tem que dizer pra você mesmo “para aqui”, porque isso vai impactar na sua vida, não vai 

poder dirigir, não vai poder nem ir trabalhar, se você não for no médico. Com a demanda que 

você tem de dar conta. E aqui mais uma vez eu coloco, não é o professor só da rede privada, 

é da rede privada e da rede pública. Porque a coisa chegou em um nível que você é professor, 

mas não é só professor, é um burocrata. Você tem que dar conta de toneladas de montanhas, 

de procedimentos, que agora depois da pandemia, se tornou, como é que vou colocar, se 

tornou ao cubo... porque se tornou online. 

Thiago dos Santos: Deixa só eu colocar uma coisa já pra continuar isso, como é que ficou o 

trabalho agora durante a pandemia, ela não acabou ainda, então a gente ainda está nela. 

Esse trabalho que você colocou que se sente um burocrata pela quantidade de coisas que 
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tem que dar conta, e antes de você começar já quero colocar até pra quando for ouvir com 

calma, delimitar. E a pandemia? O que ela intensificou, se é que ela intensificou, esse 

trabalho? 

Entrevistado 5: Então, o professor tem que dar conta de tanta coisa, as vezes de eu colocar 

de se sentir um burocrata, porque tem que dar conta de um monte de prazos, de um monte 

de determinações que tem que cumprir. E que te tira tempo e preparar uma boa aula ou de 

justamente você ter tempo de ter uma motivação maior pra fazer aquele conteúdo ser 

diferente. Então, muitas vezes você faz procedimento que te tira tempo essencial, no que eu 

e uma grande parcela dos professores, que é primordial no tempo de aula. Então, se você 

para em uma mesa, em vez de você pegar livros sobre aquilo que você vai trabalhar no 

conteúdo, trazer diferentes autores, visões ou justamente fazer uma coisa lúdica, prática, 

acaba te tirando esse tempo, que você acaba tento que dar conta de muitos procedimentos, 

que você poderia tirar das costas do professor. Então, eu entendo nisso que você disse, agora, 

que o trabalho já era pesado, ele ficou extremamente extenuante, extremamente pesado, já 

era e ficou mais ainda. Porque você tinha um ritmo com respeito as ferramentas tecnológicas 

que você ia se adequando conforme as qualificações, ou mesmo procura sua, pessoal. Isso 

dentro daquilo que você disponibilizava, dentro do pouco tempo que você tem. Ou do tempo 

que não existe, que você tira da tua hora de descanso, de lazer, para poder se encaixar dentro 

dos moldes de qualificação que a educação exige dos professores. Então, você vai fazer um 

curso em um sábado, vai fazer um curso à noite. Então, você para de trabalhar, porque você 

tem um monte de coisa para dar conta. E esse monte de coisa aí, o pessoal fala assim “esse 

cara não é organizado”. Não é falta de organização, organização a gente tem, porque senão 

a gente se perdia todo nesse mar de coisas que a gente tem que dar conta.  Se você não 

cumpre com o combinado, se você não cumpre com os prazos, se você não cumpre com 

aquilo que foi designado para o professor, uma hora vão chegar para ti “parceiro, obrigado 

segue teu caminho”. Seja aqui, ou seja na pública, está certo? Isso daí é notório, então o 

professor tem que dar conta, e ele dá conta. Ele enlouquece, ele fica doente, mas ele dá 

conta. Ele enlouquece, ele fica doente, mas ele dá uma p*** aula dentro da sala de aula, 

porque ele gosta do que ele faz, ou porque é vocação, ou porque justamente ele sabe que 

independente de todo esse mar nas costas do professor, quando ele chega na sala de aula e 

ele vê aqueles alunos “professor, a gente estava te esperando” “professor, eu vim hoje porque 

era tua aula”. Quantos professores não escutam isso, de você chegar cansado e todo mundo 

ali, afim de ouvir, compartilhar aqueles momentos com você, sobre o que você vai partilhar 

com ele. Seja na matemática, no português, na história, isso não dá pra quantificar em valor, 

quando você tem uma aula que você entra e aquilo que você planejou, aquilo que você vai 

trabalhar com o pessoal na sala de aula, explode... Aquilo que você planejou, aconteceu e foi 
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além. Eu sei que a gente precisa ter os procedimentos, mas o mais importante disso tudo é o 

professor com os alunos na sala de aula, naquilo que ele está fazendo, está certo? Você ter 

que dar conta da lição de casa, você tem que avisar a lição de casa na ferramenta A, você 

tem que avisar a lição de casa na ferramenta B, você tem que avisar a lição de casa na 

ferramenta C, na ferramenta D, na ferramenta E... Você está arrebentando com o tempo do 

seu professor, você está acabando com o tempo que aquele professor poderia disponibilizar 

de outras maneiras para os seus alunos. Ou então, por exemplo, quando o pai chega e pega 

o caderno e não vê nada escrito do aluno “pô, esse professor não trabalha?”. Não é porque 

você tem uma bíblia escrita que você não trabalhou, cara... Não é sinônimo que teu aluno 

aprendeu, está certo? O teu aluno aprende, justamente quando você consegue fazer com que 

ele compreenda o que você está explicando, seja na matemática, seja no português... E aí o 

cara vai entender por que aquilo faz sentido, e não porque você passou três lousas escritas 

ou porque você trouxe 500 mil páginas em um texto para o cara responder. Então, as vezes 

as pessoas acham que uma aula expositiva é um saco, e muitas vezes esquecem, já trazendo 

para o lado religioso, que o que Jesus mais fazia era aulas expositivas, que nem o sermão da 

montanha, estava falando lá para quantas mil pessoas, p**** (risos). Ele não só escreveu, 

aliás quem escreveu foram os apóstolos, eles era que nem Sócrates.  

Thiago dos Santos: É dois ótimos exemplos. Você tocou em um ponto que vai me puxar 

essa pergunta. Metodologias de trabalho, os conteúdos que você dá para os seus alunos e 

as avaliações que você aplica, elas são definidas de que forma? O que eu quero dizer com 

isso... elas vêm de cima pra baixo ou você tem a liberdade “eu vou avaliar do jeito que eu 

quero”. E se por acaso elas forem, vamos dizer assim hierarquicamente virem e você tem que 

fazer, você consegue mudar alguma coisa e mudaria se pudesse? 

Entrevistado 5: Então, aí eu entendo o seguinte eu acho que vai depender muito de escola 

pra escola, seja pública ou privada. 

Thiago dos Santos: No seu caso específico... 

Entrevistado 5: No meu caso específico eu tenho uma diretriz que eu tenho que cumprir, 

dentro das avaliações. Eu tenho a P1, a P2 e a P3. A P1 é de uma maneira, a P2 de outra 

maneira e a P3 é uma mescla das duas. Eu posso dentro disso ter a liberdade de conversar 

e fazer diferente. Então, onde eu leciono tenho a liberdade de fazer diferente, isso eu posso 

fazer. 

Thiago dos Santos: Em todas as avaliações? Ou tem alguma que “essa tem que ser 

assim...”. 
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Entrevistado 5: Não, não são em todas. Aí vai ter a avaliação que dá o espaço para que você 

possa utilizar de forma diferente, mas há. Não é engessado realmente. Eu tenho uma diretriz 

que eu tenho que seguir, por exemplo a P1 é simulado, a P2 é dissertativa, a P3 eu posso 

mesclar as duas. Mas dentro daquela diretriz, seja o que for na P1, na P2, e na P3, eu posso 

fazer uma atividade lúdica, eu posso fazer um debate, eu posso fazer um relatório oral, 

trabalhar a oralidade. Então, ainda tenho essa liberdade, sim. E ainda tenho essa 

oportunidade de poder fazer uma avaliação diferente, inclusive me utilizo disso, para poder 

sair do 2 + 2 é 4. 

Thiago dos Santos: E quanto os conteúdos, que a gente falou das avaliações. E os 

conteúdos, a escola que você trabalha o conteúdo é determinado por você, já é uma diretriz 

como uma apostila, como é que funciona? 

Entrevistado 5: Aí a gente trabalha com um material que já vem direcionado, apostilado, esse 

material ele é analisado pelos professores, antes de ser decidido de ser utilizado, se há uma 

mudança no que desrespeito a esse material. Então, se trabalhava com material x e vai mudar 

para o material y. Então, não é uma situação que “mudou e acabou”. Há realmente um debate 

com os professores, pelo menos onde eu trabalho, há a acessibilidade de se trabalhar o 

material x, y ou z, que vai ser escolhido pelos professores. Ou então, entre aquelas opções 

que foram colocadas pela escola, mediantes as possibilidades da escola, qual seria a melhor 

escolha a ser trabalhado. Então, a acessibilidade existe. 

Thiago dos Santos: Mas uma vez decidido esse material, tem a ideia de cumprir esse 

material ou, não? 

Entrevistado 5: Você tem que cumprir, então se você tem seis capítulos naquele livro, você 

tem que cumprir os seis capítulos, você tem que dar uma forma de passar por eles, dentro do 

planejamento que foi colocado. 

Thiago dos Santos: Legal, me responde uma coisa... Tecnologia, a gente ainda não falou 

sobre isso e é algo que talvez esteja inserido no seu trabalho. Então, me responda as 

tecnologias estão inseridas no teu trabalho? E na tua sensibilidade elas facilitam ou 

dificultam? Claro que elas podem fazer as duas coisas, mas na tua percepção a tecnologia 

ela entra como no trabalho? 

Entrevistado 5: Essa tua pergunta é muito legal, então vou te colocar dois momentos meus, 

particularmente. Eu sou um cara que sempre foi meio avesso a tecnologia. A pessoa vai 

escutar “o cara é professor, e é avesso a tecnologia”, eu vou explicar. Eu uso a tecnologia no 

trabalho, eu uso a tecnologia quando eu vou pesquisar alguma coisa pra mim, mas eu uso a 
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tecnologia naquilo que de fato é necessário, eu não vivo a tecnologia. Eu não sou aquele que 

fica parado atrás de um computador, horas, horas e horas, eu não consigo, eu não gosto e eu 

tenho um tempo limite. Porque não adianta eu passar esse tempo, porque me faz mal e hoje 

eu sou obrigado a passar justamente a maior parte do meu tempo atrás de uma tela de 

computador. Hoje, em um sentido que eu jamais pensei que como professor eu passaria, que 

é a forma híbrida que é colocada hoje. Ou seja, eu estou na sala de aula e eu tenho que dar 

conta dos meus alunos que estão no presencial e dos que estão em casa online. Jamais 

pensei que os professores tivessem que passar por essa situação. Entendo que a tecnologia, 

sim, antes não conseguia ver dessa forma, mas a pandemia me vez crescer e amadurecer 

nesse sentido, porque de fato se nós não tivemos aí a tecnologia, muitas crianças, muitos 

jovens, estariam realmente nas trevas. Ainda mais que seja online, através de uma tela, nós 

estamos aqui, você na sua casa, eu na minha, você consegue fazer com que este prejuízo 

seja menor, esse prejuízo ainda é fato, desculpa. O ensino híbrido, não é um ensino de 

qualidade 100% como um ensino presencial professor-aluno dentro da sala de aula. Eu acho 

que não só os professores, mas as pessoas que pensam a educação, entendem isso é 

humanamente impossível, você ter uma qualidade de aula como a gente tinha no presencial, 

dessa forma que o professor tem que dividir no computador onde ele tem 10, 12 alunos e tem 

mais 20 dentro da sala de aula. Então isso, quem diz “ah, o ensino híbrido ele é maravilhoso” 

não! Desculpa. Eu não vou concordar, ele não é maravilhoso e o ensino vem tendo prejuízo 

desde essa situação pandêmica que aconteceu no planeta, claro ele diminui o prejuízo, mas 

o prejuízo continua, ele é fato. Então, se não resolver essa pandemia, esperamos o mais 

rápido possível, já está levando dois anos da gente... A educação está indo para um caminho 

triste, onde gerações vão ter um déficit muito grande, no que diz respeito ao estudo, ao 

conhecimento. O estudo é o professor e o aluno, dentro da sala de aula e se não for dentro 

da sala de aula, no pátio da escola, ou como os gregos falavam em uma ágora, onde você 

tenha o professor e a galera do lado, olhando cara a cara. “aquele moleque ali está com 

dúvida, ele não falou, mas está na cara dele que está com dúvida”, poder envolver esse jovem, 

essa criança, de uma forma diferente. Que só no presencial, na condição social professor-

aluno que desenvolve nessa relação, que também é de confiança. 

Thiago dos Santos: Você falou uma palavra, desculpa te interromper, eu tenho que fazer 

essa pergunta “relação”. É uma palavra que pode ter um significado menor, mas quero trazer 

para um significado maior, assim como você colocou. Como que você definiria as tuas 

possibilidades de atuação dentro da escola que você está? Se pudesse mudaria alguém coisa 

nessa relação que você tem com a escola? Eu estou colocando escola como: pais, alunos, 

outros professores, gestores, o uso do espaço, dos materiais... Tudo aquilo que na tua opinião 
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engloba o que é escola, como é que você vê essa relação? Ela é uma relação, positiva ou 

não, de possibilidades? E o que mudaria se pudesse?  

Entrevistado 5: Bom, eu entendi tua pergunta. Quando você falou de relação, acho que você 

pensa como eu penso, e como outros professorem também pensam. Essa palavra é muito 

importante na nossa profissão, porque o professor estabelece uma relação de confiança com 

o aluno, isso é fato e mediante essa relação que você constrói através do seu trabalho com 

seus alunos é que você consegue colocar o conteúdo como eles colocam ou no caso o 

conhecimento seja realmente absorvido por aqueles que estão ali, seja no privado ou no 

público. Se o professor não consegue estabelecer uma relação de abertura com a sua turma, 

de confiança com a sua turma, ele não vai conseguir trabalhar, principalmente aqui no Brasil, 

isso é fato. Em relação à escola, na escola na qual eu trabalho, eu entendo que eu tenho 

sorte, porque é altamente positivo, eu tenho liberdade para desenvolver os projetos que eu 

penso e coloco em prática. Até hoje eu tive o respaldo da escola e acho que essa escola é 

diferente por causa disso, porque ela realmente ganha e dá respaldo ao professor naquilo que 

ele pretende desenvolver com os seus alunos e isso tem dado muito certo no colégio em que 

eu trabalho não só comigo, mas com outros colegas professores. Então, é muito legal de se 

trabalhar na escola na qual eu trabalho, tenho liberdade... 

Thiago dos Santos: Você definiria sua relação com a escola, como uma relação de 

liberdade?  

Entrevistado 5: No que diz respeito ao meu desenvolvimento profissional, com os alunos e 

no trabalho, sim.  

Thiago dos Santos: Ótimo. 

Entrevistado 5: Eu tenho liberdade para poder desenvolver... Vamos supor “eu quero levar a 

turma pra praia”, eu sei que se falasse isso em determinadas outras escolas, me mandariam 

embora, se fosse no privado. Na escola onde eu trabalho “vai, leva, depois traz os pontos 

fortes do que foi trabalhado”. Então, isso é muito legal, onde eu trabalho, porque realmente 

da essa liberdade ao professor. Em relação a pandemia a ferramenta de tecnologia que você 

colocou em situação anterior, também. Preciso colocar aí e fazer uma justiça, foi uma loucura 

e vem sendo uma loucura para os professores, não vou dizer nem o grau de desafio e de 

pressão que nós sentimos e a gente sente até hoje em relação a isso. Como acabei de dizer 

há um tempo atrás, sempre vi a tecnologia como “utilizo você, na medida que eu realmente 

preciso”. Hoje, eu melhorei muito nessa questão da tecnologia de trabalhar ferramentas, de 

mudar a mentalidade, eu utilizo a tecnologia para me auxiliar, eu não vejo ela como uma coisa 

que me traga, vamos dizer assim... Claro, inseguro eu fico até hoje, quando vou trabalhar com 
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a ferramenta, mas se fosse tempo atrás “Nossa Senhora”, minha cabeça não conseguiria 

suportar esse volume de conhecimento tecnológico que a gente teve que aprender e a gente 

vem aprendendo até agora. Isso não acabou, a gente vem sofrendo nesse sentido, eu falo 

sofrendo poque além de você trabalhar uma jornada inteira em uma segunda-feira, um terça, 

uma quarta, o dia inteiro no colégio, você ainda tem que chegar em casa, corrigir, preparar 

aula, pesquisar e você ainda tem que disponibilizar 1 hora e meia, 2 horas depois que você 

mal saiu da escola... Então, você saiu as 18h e vai até as 21h justamente fazendo um 

workshop, um oficina para que você possa trabalhar determinada ferramenta que vai te 

proporcionar uma aula diferenciada. Então, essa situação é o que justamente se torna para o 

professor, extremamente extenuante. 

Thiago dos Santos: Você colocou a palavra “pressão”, tecnologia, pressão... Mas a pressão 

ela vem de onde? 

Entrevistado 5: Automática. Porque você sabe que você tem que aprender novos recursos e 

não é aprender novos recursos de uma forma moderada, saudável, você tem que aprender 

do dia pra noite, entendeu? Para utilizar no dia seguinte ou mais tardar daqui a dois dias. 

Então, você tem que utilizar, você tem que aprender, você tem que trabalhar, você tem que 

preparar aula, você tem que corrigir, você tem que... entendeu? Então, nesse sentido é aquela 

coisa da revolução industrial, quinze minutos para tu almoçar, você esquece de ir no banheiro, 

você só vai no banheiro quando está explodindo... Revolução industrial, que você está 

trabalhando, tudo bem está se qualificando isso é necessário pra continuar trabalhando dentro 

da situação que nós vivemos hoje. Só que isso vem arrebentando o ser humano, você está 

entendendo? Então, as pessoas têm ficado doentes, as pessoas tem ficado exauridas, as 

pessoas tem ficado completamente exauridas, consumidas. Então, você tem que chegar em 

uma sala de aula e fazer a coisa de perna pro ar, mas você está chegando ali com uma carga 

de trabalho, com um cansaço extremamente fora do comum e não é por culpa tua, você quer 

está ali, você quer trabalhar, só que tu tem uma série de coisas que tu tem que dar conta, por 

causa de tudo que vem acontecendo, que está justamente fazendo com que aquilo que já era 

no nosso país extremamente maçante, se torne muito mais. Então, você está vendo aí a 

situação dos professores e não sou eu que estou falando. É a situação de professores que 

estão se afastando, que estão simplesmente dizendo “tchau, estou indo embora, acabou, eu 

não vou viver isso, está fazendo mal”. Agora esse processo todo, não é só para o professor 

da escola privada, é do professor da escola privada e pública, está todo mundo no mesmo 

balaio, está todo mundo tendo que aprender da noite pro dia. Então isso traz realmente um 

ônus muito grande, que pro professor já era conhecido. 
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Thiago dos Santos: Ótimo. Nessa esteira toda, eu preciso te perguntar, você entende que o 

teu trabalho é valorizado? E aí valorizado por quem? O teu trabalho, aquilo que você realiza 

como você falou, que é cansativo, extenuante, que te deixa exaurido é um trabalho 

valorizado? Valorizado que eu digo, pela escola, pelos alunos, pelas famílias... Você entende 

que é um trabalho valorizado? 

Entrevistado 5: É, aí eu vou te dizer o seguinte, vou começar pelos meus alunos. Ele é 

valorizado, sim, pelos meus alunos. Pelo retorno que eu tenho dos meus alunos, por aquilo 

que eu vejo, que eles estão ganhando, que estão aprendendo, que estão se desenvolvendo 

como pessoas. Graças a Deus, eu vejo isso todo santo dia quando eu entro na sala de aula. 

Então, essa resposta eu te dou, não de cima pra baixo, mas de baixo pra cima. Aí claro, vão 

ter outros aspectos aí que são importantíssimos, mas essa daí é a que mais abraça o 

professor. Pelo menos é o que sinto quando entro em sala de aula, eu não estou entrando em 

uma sala de aula hostil, eu entro realmente em uma sala de aula, onde a galera que está lá´, 

está esperando eu entrar pra poder trocar ideia, informação comigo. Então, avalio que meu 

trabalho é valorizado, por eles. Pelo reconhecimento que tenho deles. Pela escola? Também 

acho que sou valorizado, mas poderia ser mais no que diz respeito a questão financeira, 

daquilo que faço, daquilo que desempenho como professor, acho que deveria ganhar mais. E 

não só eu, eu e todos os outros que trabalham comigo, deveriam ter uma valorização maior 

no que diz respeito ao salário. Você pode dizer “são tempo difíceis, muitas escolas 

fecharam...” mas isso não vem de agora, isso vem... “meu Deus do céu”. Você está fazendo 

isso no seu projeto, professor é como padre, não cobra. Tem um professor lá, “eu me alimento 

do ar...” enfim. Eu acho que essa situação da pandemia ela tem muitos pontos negativos e 

trouxe outros a favor. Você falou da relação dos pais, acho que os pais nunca perceberam o 

quanto o professor se dá dentro de uma sala de aula, o quanto que ele trabalha, o quanto que 

ele faz com seus filhos... Estou colocando de maneira ilustrada, mas hoje eu não dou aula só 

para os meus alunos, eu dou aula para os meus alunos, para os pais, para os avós, para os 

tios, para o primo, a prima, ou para a vizinha que está com meu aluno na aula online. Então, 

isso abriu a cortina, “esse é o professor, esse é o trabalho, quantos alunos está no presencial 

e está segurando a turma aí, a galera está parando pra escutar, e os caras estão 

aprendendo?”. Então, as vezes a gente é tirado como louco, ou como me chamam o “tio 

comédia” o “professor malucão”, não importa. Os pais perceberam que aquela relação que se 

tinha, que ficava a clara na reunião de pais e mestres, “olha, vocês daí, nós daqui, um trabalho 

junto”. Isso veio por água e aquilo que ficava nós nas palavras, se transformou na prática, 

para que então, a criança, o filho, a filha, o aluno tivessem o menor prejuízo dentro daquilo 

que vem acontecendo. Então, a relação de pais e professores hoje, não vou te dizer que esse 

universo ficou maravilhoso, não é que ficou em um cenário de paraíso, mas ele teve uma 
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melhora no que diz respeito ao professor, ao trabalho do professor, a forma que o professor 

lida com seu filho, com sua filha, que eles não sabiam como acontecia dentro da sala... E hoje 

é notório, você tem seu filho que está estudando online, o pai ou mãe que está ali naquele 

momento ou avô ou avó, ou tio...Seja quem for que estiver passando por ali, está te vendo no 

seu trabalho. O professor ficou exposto de uma forma que eu acho que nenhum outro 

profissional, ficou na sua profissão, de fato. E isso trouxe pontos negativos? Trouxe, mas 

também trouxe pontos positivos, porque fortaleceu a relação de professores e pais no sentido 

de construir realmente um bem maior. Então, eu acho que isso ficou claro, por ali você vê 

quem realmente trabalha ou não. Você ficou exposto, não tem como. Então, eu acho que isso 

trouxe um ponto positivo, trouxe uma avaliação ainda dentro desse quadro difícil que nós 

temos aí, já há anos no nosso país no que diz respeito à educação, teve um aspecto positivo 

de respeito e de valorização do professor, no que diz respeito ao seu dia a dia com os alunos 

na sala de aula.  

Thiago dos Santos: Vou emendar uma pergunta com outras duas que serão juntas, a 

primeira é: O que você entende por trabalho? A gente falou bastante do trabalho docente, 

mas o que você entende por trabalho. E pra encerrar: Você entende que o trabalho do 

professor difere dos outros trabalhos? Em quê? E qual a importância do trabalho do professor 

pra sociedade. 

Entrevistado 5: Trabalho pra mim é tudo, desde que eu me entendo por gente, eu me entendo 

trabalhando. Como eu te falei, eu comecei muito cedo, eu comecei diferente do que as 

crianças em sua maioria deveriam ter, escola, hora de lazer, família. Então, eu comecei ao 

contrário, muito cedo eu tive que aprender a ter responsabilidade, a ser adulto e entender a 

dar conta de outras situações, em vez daquilo que eu deveria estar passando. Ao mesmo 

tempo que isso me trouxe um prejuízo naquele momento, me trouxe ganhos assim universais 

na minha estrutura como pessoa, no que diz respeito a valores, responsabilidade, 

conhecimento, enfim. Como eu te falei, me lapidou pro bem. Foi duro? Foi, mas eu não coloco 

isso como uma forma ruim, muito pelo contrário eu agradeço a Deus pelas pessoas que 

entraram em minha vida e que me ajudaram a ser quem eu sou, que foram tão boas como 

meu pai, minha mãe, ou até melhores. O trabalho é essencial para o ser humano, agora claro, 

a gente sabe, mas cabe aqui o registro, tudo o que é demais é prejudicial. Então, não adianta 

você ter o trabalho, e você viver e respirar só o trabalho, porque vai acabar te trazendo outras 

consequências que não vão ser positivas. Podem acabar com o teu casamento, podem 

acabar com a sua saúde mental, física, te mandar para uma depressão profunda, mediante o 

tempo que você deveria ter e você não tem. Então, tudo o que é demais te traz uma 

consequência que na maioria das vezes, infelizmente é negativa, então o trabalho, sim é 
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importante, essencial, faz com que as pessoas entendam o mundo que elas vivem e buscar 

o seu desenvolvimento pessoal para que você possa, então viver, ou sobreviver da melhor 

forma possível. Eu acho que viver, a pandemia nos cessou por demais, ela não é só ruim 

devido a patologia que ela traz, mas a destruição sócio coletiva que ela faz, é extremamente 

danosa. Afasta filhos de pais, afasta as pessoas umas das outras, limita, ceceia, essa 

pandemia colocou o ser humano em xeque mate. Ou o ser humano pensa no coletivo, ou ele 

caminha pra autodestruição, ou o ser humano pensa no outro ou ele em determinado 

momento não vai conseguir sobreviver de maneira saudável. Porque o mundo não gira só 

entorno de mim ou de você ou de um único indivíduo, o que eu falo quando estou lecionando 

minha matéria, principalmente no que diz respeito a economia, não existe um mundo só de 

ricos, isso é uma utopia. Eu sei muitas vezes as pessoas pensam que o mundo deveria ser 

seletivo, mas ele não é. Ainda bem que ele não é, faz com que a gente entenda aquilo que 

nossa espécie carrega, no que diz respeito aquilo que nós somos, seres humanos, a 

humanidade. Então, essa doença veio para dar um tapa na cara e lembrar aquilo que nós 

somos, humanos. Estamos vivendo hoje um mundo onde a sociedade é extremamente 

preconceituosa, conservadora, reacionária, que leva justamente para aquela situação onde 

se colocar o capitalismo como o mal soberano. E o capitalismo não é esse mal todo, como 

muita gente de forma equivocada colocar, vivemos um mundo capitalista e vamos viver por 

muitas eras o capitalismo, eu acredito, eu. Nascemos em um mundo capitalista e vamos 

continuar assim. Essa situação muitas vezes as pessoas colocam, como a gente escuta, se 

ele não teve oportunidade foi porque ele não quis, ou não se esforçou como deveria se 

esforçar, por isso está como esta, mora no pé do morro, porque gosta de morar, porque não 

paga água, porque não paga luz, porque tem um “gato”. Então, esse tipo de argumento é 

totalmente autodestrutivo, individualista, egoísta e nós temos visto isso muito na sociedade, e 

em cima disso vem o racismo, o preconceito socioeconômico, xenofobia, intolerância religiosa 

e enfim. Então, a gente vem respirando um ar na sociedade, que nós que temos o 

conhecimento perto de nós, sabemos o mundo já viveu isso há menos de 100 anos. Está aí 

a primeira e a segunda regra pra mostras isso, onde vivia um clima altamente autoritário, 

ditatorial, com a exclusão das minorias, de intolerância absoluta, e que levou o mundo a 

guerras assim que marcou a humanidade e vai marcar a história eternamente. Não só a 

primeira ou a segunda guerra Mundial que são as maiores, mas nós temos também outros 

conflitos. Então, a minha profissão é importante, principalmente a minha disciplina, não vou 

colocar nem história, vou colocar estudos sociais, as ciências humanas, é fundamental para 

combater justamente esse tipo de oxigênio que a gente vem respirando e pra formar realmente 

melhor ou pelo menos sabendo fazer uma leitura da sociedade em que vive, do mundo em 

que vive, com a esperança de fazer um amanhã diferente, um amanhã melhor. Não o que a 
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gente vê diariamente de discursos de ódio, discursos que levam justamente aquilo que o ser 

humano não deve ter como exemplo. Então, a minha profissão e o meu trabalho é nesse 

sentido, não de doutrinar, longe disso. Justamente fazer com que seu aluno, pense por ele 

mesmo, que você pode ser A ou B, mas que você tenha a liberdade de escolher se vai ser A 

ou B e não porque te imponham. Que justamente aponte o dedo pra você que você é, ou só 

porque você não é, você automaticamente é do time B. “Não, não sou do time B, nem do time 

C, quem é você pra falar que eu sou, só porque eu não concordo com aquilo que você disse”. 

Então, eu acho que minha profissão e minhas aulas, são aulas que fazem com que a pessoa 

seja autônoma, independente, segura de si e daquilo que ela vai colocar em sua opinião. Que 

entenda o que é o senso comum, que identifique o que é argumento e que possa em cima 

disso tirar sua própria conclusão e não só ir dentro do senso comum, que é aquilo que 

acontece, sem saber que ele aquele argumento é o argumento que está trazendo para aquela 

pessoa e para muitas outras pessoas, uma situação coletiva ruim, é isso. 

Thiago dos Santos: Vou fazer o encerramento de praxe. Te agradeço, acredito que o que 

você falou foi totalmente relacionado àquilo que a gente está buscando na pesquisa e essa é 

a ideia. Então, pra gente continuar a conversa aqui, eu vou parar a gravação, porque a parte 

que precisa pra gravação. E já agradeço mais uma vez.  

Entrevistado 5: Eu que agradeço a oportunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista “6” (23/7/2021) 

 

Thiago dos Santos: Bom dia, esta é a sexta entrevista para a dissertação que tem o título 

“professor trabalha ou só dá aula” na qual o foco são professores que atuam em escolas 

privadas nas cidades de Santos e São Vicente. Buscando também uma heterogeneidade, a 
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ideia também é dialogar com professores de seguimentos diferentes, educação infantil, 

fundamental I, II e Ensino Médio. E de áreas diferentes, área de exatas, área de ciência 

naturais, área de humanas, quem tá trabalhando na educação infantil, pedagogos e 

pedagogas. E a gente vai começar essa sexta entrevista, sempre coloco o fato que durante a 

entrevista não será mencionado o nome do entrevistado muito menos a escola que ele leciona 

por uma questão de preservação e de liberdade, infelizmente a gente sabe que falar algumas 

coisas podem soar muito mal. Para começar a entrevista eu agradeço ao amigo, que está 

cedendo seu tempo lembrando que essa conversa começou a muito tempo atrás, mas a gente 

começou a gravar agora. A primeira pergunta que eu faço é: nessa perspectiva toda como 

você entende o ser professor? O que é ser professor? Vou fazer três perguntas juntas que 

elas estão dialogando, o que é ser professor? Como e por que você decidiu ser professor? E 

daquilo que você pensou no começo pra hoje, pensando na trajetória, o seu “ser professor” 

pra hoje, o que ele sofreu nesse caminho?   

Entrevistado 6: Olá Tiago, eu vou só trocar um pouquinho a ordem das perguntas talvez para 

trazer uma temporariedade, para deixar as coisas um pouco mais claras quando eu entrei na 

faculdade acho que assim como 99% das pessoas que fazem biologia pensam, uma pequena 

minoria que entra para lecionar, para fazer a licenciatura como objetivo de vida, todo mundo 

ali quer trabalhar com genética, botânica, trabalhar com elefante, girafa, essas coisas todas 

que a gente sabe e a realidade começa a se mostrar no meio do caminho. Quando eu cheguei 

no terceiro ano da graduação, que ali se encerrava um primeiro ciclo de licenciatura já estava 

dando aula como professor eventual no marques em São Vicente. Estava pensando um pouco 

se isso se tornasse minha carreira, o que eu faria, como eu veria isso. Eu lembro de eu 

pensando e discutindo um pouco com o pessoal da faculdade que embora não fosse a 

premissa inicial, a minha ideia era trabalhar com genética alguma coisa desse tipo, biofísica, 

até se materializou por um tempo, mas enfim. Eu via que se eu tivesse que ser professor eu 

não veria um problema nisso, porque eu já estava ali e era uma relação interessante com os 

alunos que eu tinha por que era uma idade próxima, eu estava 20 e os alunos tinham 17 anos, 

alunos do terceiro ano do marques de São Vicente. Eu lembro que tinha uma menina que era 

namorada de um amigo meu, era uma coisa particularmente bizarra se você parar pra pensar, 

você estar em uma escola pública com 6, 7 salas de aula de terceiro ano e de repente você 

encontra uma pessoa que você convive no dia a dia e conseguir separar essas coisa, “aqui é 

outro lugar e vamos falar de outras coisas e trabalhar de forma diferente”. Então eu não via 

problema embora eu não tinha aquele momento traçado, uma perspectiva temporal da onde 

eu queria ser professor. Só que isso foi começando a se desenvolver e tinha duas coisas 

acontecendo em paralelo na minha carreira, eu saí da graduação, eu tive um intervalo de 

tempo de um ano, porque eu estava na dúvida se eu iria seguir o mestrado ou se eu queria 
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começar uma segunda graduação, que no caso era medicina. E no final das contas acabei 

indo pro mestrado nesse intervalo de tempo. Então, eu comecei a desenvolver uma carreira 

cientifica, na área da física nuclear, ou melhor dizendo, a biofísica nuclear e em paralelo eu 

estava iniciando minha carreira docente, saindo do estado como eventual e indo para uma 

primeira escola privada caminhando isso em conjunto. E esse paralelo durou 7, 8 anos, teve 

alguns momentos de bolsa que eu larguei a escola e retomei logo em seguida, mas mesmo 

não estando na escola eu estava envolvido na educação até por conta dos projetos sociais, 

dar aulas de sábado, você sabe muito bem temporalmente como isso aconteceu. Então, de 

uma maneira eu estava envolvido na educação ainda. Eu comecei a dar risada, porque eu 

lembro que eu flertei com a ideia, na graduação ainda que se eu fosse professor, eu iria ser 

aquele professor de cursinho, que ia chegar com o cabelo laranja, ia fazer gracinha. E eu olho 

hoje e é uma dualidade de sentimento, que assim “que imaturo”, embora muita gente siga, 

existe esse mercado e por outro lado, ainda bem que eu não fiz isso com a minha vida. Porque 

não combina comigo simplesmente, uma coisa é você negociar com o aluno a aprendizagem 

dele mediada por gracinha ou por amizade, outra coisa é você negociar essa aprendizagem 

baseada em conhecimento. Então, o aluno percebe isso, ele sabe onde está negociando, 

essa relação de afetividade o que está mediando ela fica muito claro. Eu olho hoje e falo, não 

é nada do que eu me transformei, ainda bem, nunca pintei o cabelo de laranja nem de outra 

cor, para dar aula, fazer esse tipo de gracinha. Acho que foi isso, conforme eu comecei a 

lecionar os alunos começaram a se espelhar em mim, eu falei pra eles “gente eu estou 22, 

23, 24 anos eu estou no mestrado, estou no doutorado”. Eu queria levar isso como um espelho 

pra eles “dá pra vocês chegarem se vocês quiserem, não é fácil, você abre mão de muitas 

coisas, mas são escolhas que você pode fazer na vida. Claro que a gente gostaria que fosse 

viável para todo mundo? Claro! Mas não é a realidade, vamos lidar com a realidade o que eu 

quero dizer é: dá pra chegar”. E conforme esse paralelismo foi acontecendo de desenvolver 

a carreira acadêmica, naquela que é considerada vez ou outra a melhor instituição brasileira, 

as vezes da américa latina, isso cai no ranking, se é que ranking importa você. E você vai pra 

uma sala de aula, de escola privada, ou de uma organização não governamental, onde você 

tem alunos carentes, e fala “da, por que eu estou fazendo e eu estou aqui pra te ajudar a te 

transformar em algo melhor diariamente”. Não só na física, como professor de física, mas 

como ser humano. E aí você vê como você se transforma, eu acho que se eu tivesse saído 

da graduação e ficado somente em sala de aula, provavelmente, provavelmente não, eu tenho 

certeza absoluta, eu não teria a mesma linha de pensamento que eu tenho hoje. 

Possivelmente teria uma visão neoliberal de educação por questões de sobrevivência e a 

gente tem que deixar bem claro que eu sou branco, não sou pobre, eu sou heterossexual, não 

vivo na favela, então eu parto obrigatoriamente 15 passos na frente de todo mundo. Então, é 
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muito mais fácil pra mim, e era jovem no caso, cheio de vontade. Nessa injustiça social que a 

gente tem nesse país, era muito mais fácil pra mim chegar muito rápido nos lugares pensando 

somente em dinheiro. Eu iria estar numa sala de aula reproduzindo conteúdos transmitindo 

de forma vertical informação, e a gente sabe que educação não é transmissão de informação, 

muito pelo contrário. O que eu me transformei hoje, apesar de ter terminado a questão da 

área de ciência, ter feito mestrado e doutorado. Estou como educador e assumindo uma 

coordenação pedagógica em duas escolas, ter saído de Santos vindo pra São Pulo, retornado 

pra Santos, ter visões diferentes de escolas, de ideias. A escola que eu coordenador apesar 

de ser uma escola privada, era uma escola com um nicho, era uma escola judaica. Então, não 

está ali parar gerar lucro, está ali para atender uma comunidade, tentar manter vida uma 

cultura, tem valores completamente diferentes. Nesse sentido é completamente diferente e 

isso me tornou como ser humano uma pessoa completamente diferente, eu tenho certeza 

como eu falei, se eu tivesse seguido um caminho mais fácil baseado só no capital e não no 

conhecimento, não quero contrapor as duas coisas, que elas se tornem complementares uma 

a outra, se não fosse a busca de conhecimento da educação, do que é a natureza da 

educação, pra quem a gente está na sala de aula por que no final das cotas a gente não está 

pra a gente, a grande realidade é essa. A gente está ali por um grupo de alunos e alunas que 

a gente quer mudar alguma coisa o que é este “mudar alguma coisa” a gente tem várias visões 

de mundo. O que é a educação? Uma coisa que eu gosto de olhar, que eu acho que define 

bem esse processo é uma arte de você conseguir ajudar os alunos a aprender a viver em um 

mundo que está na forma que está, mas ao mesmo tempo potencializar eles para que eles 

alterem esse mundo para que se torne mais justo, mais ético, mais responsável. Então, essa 

dualidade entre viver no mundo que se dá e transformar ele ao mesmo tempo que eu acho 

que é o caminho da educação, e foi nisso que eu me transformei. Hoje eu lecionando em sala 

de aula, pra mim, o que me norteia não é ter que ensinar campo magnético, mas é dentro 

desse contexto, por exemplo, vou falar de uma equação e vou mandar fazer um exercício eu 

vou falar assim “hoje a gente tem problema de aquecimento global, alteração climáticas, hoje 

a gente está falando de carros elétricos, o que isso vai mudar? Se eu ligar esse carro aqui no 

brasil, a fonte vai ser relativamente limpa comparado a outros países que vão queimar carvão, 

será que eu estou deslocando o problema? Será que estou resolvendo problema?” Então, 

trazer essas premissas, essas discussões sobre esse mundo que a gente tem para que eles 

consigam alterar esse mundo, que é o que a gente está fazendo na educação. Acho que é 

um pouco disso, não sei se isso responde a tua pergunta de alguma maneira. 

Thiago dos Santos: Muito, muito. [comentários sobre a conexão da internet]. Nessa 

perspectiva, eu vou te perguntar agora, primeiro até pelo tema da dissertação ser trabalho 

docente, pra gente falar sobre trabalho. O que você entende por trabalho? Essa é uma 
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pergunta para desencadear duas coisas que eu quero que você fale, o que você entende por 

trabalho de uma forma geral pra depois você me falar se você entende que o trabalho docente 

difere em algo de outros trabalhos, e em que? Você já falou um pouco disso, queria que 

ampliasse a importância do trabalho docente para sociedade, nessa perspectiva que você 

colocou sobre o estabelecimento de relações. Que relação você consegue estabelecer do seu 

trabalho como docente para com a sociedade?    

Entrevistado 6: Vamos lá! A primeira pergunta que é o que é trabalho tem uma teoria 

filosófica, tem que partir desse princípio creio eu. Embora tenha um individualismo cada vez 

mais fortalecido na sociedade, eu acho que o trabalho é um movimento coletivo. É obvio que 

a mudança do entendimento do que é trabalho se deu ao longo do tempo, e da onde eu 

respondo essa pergunta sobre qual perspectiva? Porque se eu não fosse docente, com a 

formação que eu tive a possibilidade de ter, senão tivesse vendo como eu vejo aqui em São 

Paulo pessoas no trabalho informal na entrada do metrô vendendo café da manhã, bolo para 

as pessoas que estão passando ali a natureza do trabalho que eu teria de te responder é 

completamente diferente, é uma questão de sobrevivência. Então, a partir dessa perspectiva, 

do local onde eu estou social e temporalmente, eu vejo o trabalho como um movimento 

coletivo que não vejo se realizando na sociedade com esse entendimento, a educação é 

voltada para o trabalho? Não da para dizer que ela está desassociada disso, porque todo 

mundo vai trabalhar, por que não tem como. É aquela história, não importa se a gente vai 

trabalhar para alguém ou se a gente vai trabalhar por conta própria, a gente vai trabalhar, a 

gente vai produzir coisas, o que são essas coisas? A gente pode produzir de forma mecânica, 

criar um produto concreto ou produzir algo do ponto de vista intelectual, sentar para escrever 

um livro, sentar pra escrever uma sequência pedagógica, sentar pra criar uma videoaula e 

deixar gratuita no Youtube como a gente estava discutindo pouco tempo atrás e com qual 

intuito se dá, eu não fui remunerado por isso. Em um momento da minha da minha carreira 

eu senti a necessidade de romper com o livro didático, porque ele já não atendia mais as 

premissas de educação que estavam acontecendo nas minhas aulas para onde estava 

direcionando, era um investimento financeiro muito caro, desnecessário, não tinha sentido, e 

eu resolvi gravar um conjunto de vídeo aulas, ou seja, cobrir todo ensino médio, para os meus 

alunos, para evitar que eles precisassem comprar um livro que custava 200 reais que eles 

não iriam abrir a página a não ser para fazer exercícios que são de domínio público,  porque 

o que eles reproduzem são exercícios de vestibular, então era um contrassenso, era 

paradoxal. Eu criei isso, não tinha obrigação, e de repente eu vejo que tem 30 mil pessoas 

inscritas no canal, eu sei que isso foi um trabalho coletivo, todo conhecimento que eu 

transporto pra lá, não se deu da minha cabeça, tem uma série de coisas e pessoas por trás 

que foram envolvidas, que são obviamente professores, tanto em questão do trabalho 
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docente, mas tem essa questão da coletividade, embora a gente precise amadurecer muito 

essa questão do trabalho para mudar o coletivo e não o individual e a gente vê isso muito no 

Brasil em especial a gente tem essa questão muito arraigada. O trabalho como docente era 

isso?  

Thiago dos Santos: Se você acha que ele difere em algo dos outros trabalhos e em que? E 

qual a importância dele, no contexto de sociedade, enfim.  

Entrevistado 6: É aquela história, nenhum trabalho é igual ao outro, assim como o trabalho 

de um médico não é um trabalho de um advogado, o trabalho docente também é diferente de 

qualquer outro tem a sua importância, tem o seu lugar de acontecimento, tem o seu momento 

de acontecimento que pode se estender ao longo da vida inteira. Às vezes a gente fica em 

uma guerra de achar que o trabalho docente é mais importante do que outro e eu acho que 

quando a gente quer categorizar dessa maneira de ser mais importante do que outro, a gente 

perde uma referência do que a gente está fazendo, por que um trabalho tem que ser mais 

importante que o outro? No final nas contas, no limite a gente está tentando criar um ranking, 

porque se um é mais importante do que o outro vai ter um menos importante, cria um ranking. 

E isso não tem sentido, socialmente isso não tem sentido. Quer dizer, o trabalho de um 

professor é mais que de um médico? Então, você vai pra escola, mas você tem um parasita... 

se a gente pegar o Brasil que a gente vive nesse nível de saneamento básico, em que você 

não consegue se desenvolver socialmente e intelectualmente porque você tem parasitas no 

seu intestino, que não permitem... Não é isso, são trabalhos complementares, creio eu, como 

sociedade. Uma sociedade não pode ser criada a partir de um ranking de importância, sobre 

minha perspectiva de trabalho é um movimento coletivo. A gente pode discutir, um trabalho 

docente é mais complexo que o trabalho de um advogado? Do que o trabalho de um médico? 

Onde se dá a complexidade? aí que se dá a pergunta, qual é a grande responsabilidade do 

docente? E vai depender de qual nível que a gente está falando, que tipo de docente que a 

gente é e que a gente espera que quem está ao nosso redor trabalhando conosco também 

seja. Quando a gente começa a pensar que a gente está formando pessoas que fazem parte 

de uma sociedade e consequentemente nosso trabalho vai ser refletido nela. Então, se eu 

sou um professor que lido com valores A,B e C que divergem de um outro professor que tem 

D,E e F outros valores, isso atuando de forma coletiva sobre aquele grupo de alunos, alguns 

alunos vão se espelhar mais em um professor e tender a reproduzir comportamentos como 

esse e acho que a gente quando olha e faz reflexão de quando eu era estudante não na 

faculdade, mas quando eu estava na escola, que exatamente para quem eu estou dando aula, 

Ensino Médio. Eu faço essa regressão, eu falo “quando eu estava no ensino médio...” e hoje 

eu tento fazer tudo diferente do que fizeram comigo quando eu estava no ensino médio, minha 
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tendencia seria reproduzir exatamente o que foi feito lá, minha professora de física 

simplesmente colocava equações na lousa e mandava resolver as questões dentro da apostila 

e vistava o caderno. Pra mim física era uma extensão da matemática, era calcular coisas e 

chegava em um valor que eu não fazia ideia, calcular e dar 100km por hora é cotidiano, a 

gente sabe, a gente entra no carro e vai 100km por hora. Só que quando começa a chegar 

em outras questões da natureza, você chega em um valor que aquilo não te faz o menor 

sentido, e precisa começar a ver por que a gente está fazendo isso, pra que isso serve. Então, 

a natureza do trabalho docente eu acho que ela se difere ai. A importância dela está em você 

obrigatoriamente, e é uma briga que eu tenho comprado muito, não importa a área em que 

você está operando o processo de educação, existe algo comum que é formar um coletivo 

que consiga desenvolver um pensamento crítico. Não importa se você está fazendo isso em 

matemática, física, sociologia, ou em língua portuguesa. Uma coisa quando eu olho em 

pensamento crítico que mira muito o trabalho docente, uma falsa conclusão de que leitura é 

responsabilidade da área de linguagens, para deixar registrado aqui, minha esposa é formada 

em letras e atua na área educação. Eu fiz uma reflexão semana passada com ela sobre isso, 

eu nunca tinha parado para pensar, primeira coisa, se a questão de leitura que é essencial 

para formar um cidadão crítico e consequentemente uma sociedade crítica e 

consequentemente, ou seja, uma coisa que vai amarrada na outra, cada vez menos alienada 

por que eu acho que o primeiro passo para você não se alienar em algo, é você fazer uma 

crítica, uma análise crítica, reflexiva prévia, parte da leitura, embora a gente tenha outras 

mídias para isso, hoje. E a gente atribui isso somente a área de linguagens, eu professor de 

física sou responsável pela leitura eu não posso atribuir a falta de compreensão ou capacidade 

de entender o enunciado de uma questão ou pegar um recorte bem cru, bem pobre de uma 

prova e atribuir a culpa disso no professor de língua portuguesa, dizer “não ensinou ler” a 

responsabilidade de ensinar a leitura é de todo mundo. E aí eu me peguei na seguinte 

reflexão... Olha os livros da Fuvest, você tema ali nove obras, todas são de literatura, por que 

a Fuvest, ou a Unicamp, ou a Unesp não criam uma lista de livros onde um livro é de filosofia, 

um livro fala sobre matemática, um livro fala sobre ciência da natureza, que pode trazer 

Darwin, pode trazer Newton, por que na essência a gente quer que o aluno se torne crítico e 

dependendo da obra que você traz, você complexifica esse entendimento do aluno. Porque a 

gente tem esses compartimentos, essa fragmentação violenta que a gente tem na educação 

brasileira, onde um professor de filosofia raramente consegue dialogar com um professor de 

química, um professor de matemática raramente consegue dialogar com um professor de 

geografia, são momentos pedagógicos completamente separados e fragmentados, e cria essa 

fragmentação do conhecimento, o que impede de novo uma capacidade critica reflexiva maior 

por parte do aluno. Acredito que a importância da profissão docente está em romper esses 
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paradigmas que vem da fragmentação do conhecimento de maneira geral, porque se parar 

pra pensar a questão que a leitura é de responsabilidade somente de língua portuguesa, é 

fruto de um processo que nós vivemos de fragmentação, na nossa escola quando a gente era 

aluno, na nossa universidade, na nossa pós graduação, e se isso não é trazido pra discussão, 

a gente acaba se alienando, achando que é só uma disciplina que vai salvar o mundo. Qual 

a outra? Eram três  

Thiago dos Santos: A importância do trabalho para a sociedade. 

Entrevistado 6: Eu acho que está aí, eu acho que quando o trabalho docente, ele não fica na 

reprodução do conteúdo que faz parte da disciplina dele, ou seja, se eu me permitir dialogar 

com meus alunos e trazer problemas para a sala de aula, como por exemplo eu falei da 

questão que estamos no campo magnético eu posso fazer um recorte da física mesmo, ou 

seja, não é nem a ciência pela ciência, por que se fosse isso menos mal, mas é física pela 

física, eu como professor de física é muito mais fácil. Há algum tempo, hoje mais do que nunca 

desprovido de sentido na sociedade que a gente vive e a gente quer transformar ela cada vez 

mais. Se eu me permitir e esse me permitir não é um movimento simples que eu posso fazer 

sem esforço, envolve eu me colocar em um lugar de fragilidade, um lugar que não é minha 

formação, e eu tenho que aceitar isso que está tudo bem e que erros podem acontecer, ou 

então que o diálogo com o corpo discente com os alunos se dá mediado por isso, que ninguém 

conhece tudo, porque é impossível. Porque quando a gente olha a evolução do conhecimento 

humano a gente sabe que é inviável saber tudo, isso já passa essa mensagem pra eles. Então, 

se eu me permito trazer uma discussão, não vou usar o termo “interdisciplinar” acho que uma 

questão filosófica atras do termo interdisciplinar e transdisciplinar que talvez não caiba aqui, 

mas uma visão mais integral de mundo, que depende eu parar para estudar e vou precisar 

estudar muito. Então eu posso trazer essa questão ambiental, embora isso faça parte da 

minha formação, mas vou trazer outro exemplo, a escola que eu estou dando aula em Santos, 

a gente já tem o movimento das disciplinas eletivas para poder flexibilizar as escolhas dos 

alunos, e a cada semestre eu não repito a mesma disciplina eletiva, embora todos os 

professores façam isso. Então, ela é semestral o professor oferece ali a disciplina no primeiro 

semestre, se um grupo de alunos vai para ele ou ela, no fim do semestre ele oferece a mesma 

disciplina, com a mesma estrutura, com um novo grupo de alunos, eu não faço isso, eu crio 

cursos novos. Eu me permito como eu acabei de fazer em um curso que eu criei de 

biotecnologia que a gente passou o último mês no primeiro semestre com uma única 

premissa, a gente estava falando sobre análise genética e se você chegar hoje na farmácia 

por 150 reais você compra um kit com um cotonetezinho que é o swab que você passa na 

sua boca, você coloca lá e manda eles fazem uma analisa genética da sua ancestralidade, se 
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é isso que você quer, saber quais são suas origens étnicas, quantos porcento do seu DNA 

vieram do congo, quantos porcentos vieram da Europa, é uma coisa fantástica que coloca o 

indivíduo em um lugar social completamente novo, você saber da onde você veio e não 

importa qual a cor da sua pele quando você vai ver sua origem é uma mescla que é a natureza 

do povo brasileiro. Você faz uma análise de alguns genes que podem levar algumas doenças 

e me permite fazer o seguinte debate com os alunos e levar a uma discussão. A Angelina 

Jolie perdeu a mãe e uma tia por causa de câncer de mama, e existem 2 genes relacionados 

a isso, BRCA1 e BRCA2 que já estão sequenciados. Então se já tem 0,4% por cento de 

chances de uma mulher da população ter câncer de mama, na população em geral, as 

portadoras de gene têm uma chance aumentada entre 30 e 70% não quer dizer que elas vão 

ter, mas aumenta absurdamente. E a gente se permitir essa discussão e fazer um processo 

de pesquisa será que as mulheres sabendo que são portadoras desse gene elas optariam 

pela mesma ação que a Angelina Jolie teve? De fazer uma mastectomia radical, mesmo não 

tendo nenhum diagnostico de que ela tenha um início de câncer de mama, para evitar esse 

tipo de coisa ela fez uma dupla mastectomia e também fez a retirada dos ovários. Então, será 

que se a população soubesse disso, e eu coloco isso para as meninas se posicionarem em 

relação a isso. Ou seja, estou falando do avanço científico do papel da mulher na sociedade, 

o quanto ela pode falar sore o corpo dela hoje e o quanto ela deve fazer isso. E quando você 

vê o envolvimento e eu digo isso por que a gente ficou um mês só sobre isso, desenhando a 

pesquisa e enviando para as mulheres, a gente teve quase 500 pessoas que responderam 

essa pergunta para gente fazer uma analisa estatística disso. Uma coisa que ninguém 

esperava e quando se permite colocar os alunos nesse processo de reflexão, aí sim a gente 

começa a fazer o trabalho docente. Até onde tem a possibilidade no trabalho do advogado 

que a pessoa está sendo orientada por ele tem o processo reflexivo é muito limitada, do 

médico também, eu acho que também o trabalho docente vai aí. Você poder extrapolar aquilo 

que é da tua área e fazer com que os alunos sejam porta vozes do conhecimento e a gente 

vai discutir, não me importa se você é contra ou a favor, o que me importa a partir de agora é 

se você é contra uma mulher fazer uma análise genética ou fazer uma mastectomia está tudo 

bem, pode continuar sendo desde que você tenha bases bem solidas para defender seu 

argumento. “Porque eu quero” não cabe mais hoje na sociedade, “porque sim” não cabe mais 

hoje na sociedade não dá mais pra viver mais assim, se você é a favor, então saiba muito 

bem por que você é a favor e defenda isso amplamente. Desenvolva uma análise crítica 

profunda, desenvolva sua oratória para você poder discutir isso com os outros onde quer que 

seja, seja no almoço de família no domingo, seja no barzinho com os amigos, seja no ambiente 

acadêmico, se você é a favor se você é contra saiba muito bem disso. E a gente vai vendo as 

mudanças que a gente tem no posicionamento dos alunos hoje em relação a coisas bem 
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críticas que a gente vê, discussão na sociedade como se eu pegar área de saúde clonagem, 

aborto, a gente tem que permitir que os alunos possam debater isso de maneira aberta, de 

maneira segura, por que o que eu falo para os alunos, o lugar de errar é na escola o papel do 

professor não é o de te julgar com uma nota por aquilo que você acertou ou tirar sua nota por 

aquilo que você errou, de acordo muitas vezes por aquilo que ele acha que é certo ou que é 

errado. O papel do professor não pode mais ser esse, é obvio que faz parte, é uma parte do 

processo, existe todo um conhecimento, um conjunto de saberes socialmente construído ao 

longo de séculos, milênios se pegar desde os filósofos indianos, filósofos gregos e enfim, de 

tudo que a gente construiu até agora, a gente tem que permitir que isso aconteça. Então, o 

lugar de errar é na escola, porque é ali que você vai ter um lugar seguro para você poder 

corrigir e pensar de novo e talvez ouvir outras opiniões e falar “eu não tinha pensado nisso, 

faz sentido quero pensar um pouco mais, a gente pode discutir isso na semana que vem”. 

Esse trabalho em específico ele vai do nono ao segundo ano, o terceirão é uma estrutura não 

faz parte das optativas, enfim. Uma menina de nono, todas estavam super envolvidas, por 

mais absurdo que pareça, ser bizarro o envolvimento deles. Porque é uma disciplina que não 

tem nota, é a última aula de uma quinta feira, já vem de uma semana inteira de aulas em 

período integral, alunos cansados, e eu mantive online, parte dos alunos online, em que 

estavam totalmente envolvidos, aí a pergunta é por quê? Porque o trabalho docente naquele 

momento não era transmitir informação para ele, isso está no Youtube, se eu quero transmitir 

informação eu mando um vídeo para eles, eles assistem, papel docente não pode ser esse, 

é de mediação, e eles podem falar, é uma loucura o envolvimento deles nesse processo... E 

essa menina do nono ano comentou com não sei, enfim tinha algo em comum entre as duas 

família ali que eram amigas, que acho que era mãe de um aluno da escola também, mas que 

não estava fazendo essa disciplina. Essa mãe é uma das maiores ginecologistas de Santos, 

bem famosa, ficou sabendo da pesquisa que a gente estava fazendo, como as mulheres se 

comportariam em relação a isso, se elas fariam a mastectomia ou não. E a gente foi ver se 

tinha variação de idade em relação a resposta, se o nível de estudo tinha alguma influência 

na resposta, 75% das mulheres falaram que fariam a mastectomia total se soubessem que 

tem essa chance aumentada, com um exame que custa 200 reais na farmácia. Ela ficou 

sabendo que a gente estava fazendo isso e pediu meu contato, se a gente podia compartilhar 

com ela as informações, claro que tinha um escopo muito limitado, estava ensinando eles 

como faz pesquisa cientifica ao mesmo tempo, muito limitado, muito insipiente porque eu 

estava ensinando alunos de nono ano que tem pouca bagagem cientifica vamos dizer assim, 

com os de segundo ano que tem um pouco mais, já vivenciaram algumas experiencias um 

pouco mais cientificas e a discussão foi. O lugar do docente hoje não pode ser mais esse de 

transmissão de informação, toda informação. Há três anos atrás eu te diria Thiago, eu arrisco 
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a te dizer, hoje eu te falo categoricamente eu posso correr o risco de estar errado, mas hoje 

coloco com um nível de segurança muito alto, em termos de informação todo o conteúdo do 

ensino médio está disponível de acesso gratuito “democrático”, vou colocar umas aspas 

enormes e você sabe por quê. A gente sabe que não é amplamente democrático porque 

existem problemas sociais graves, a gente está vendo hoje na pandemia eu conversei em 

várias secretarias de educação e o problema era exatamente o mesmo, os alunos não tem 

celular em casa, eles têm um celular com um chip, mas que os pais usam para usar o 

Whatsapp essas coisas, não tem portabilidade, não dá pra assistir aula, não dá pra fazer 

pesquisa, mas enfim todo o conteúdo está disponível em uma plataforma que pode ser 

acessada. Então, não faz mais sentido transmissão de informação pura e simplesmente. Uma 

pergunta que a gente tem que fazer é se eu tenho acesso à informação, de novo com aspas, 

o que eu faço com esse acesso? Eu sei verificar se essa informação ela é segura? Se essa 

fonte de informação e confiável, se ela não é confiável, não estou nem falando de fake News. 

Em uma das disciplinas que eu dei, e isso que é interessante, eu como professor de física, 

nenhuma das disciplinas das três que eu vou entrar agora na outra nesse segundo semestre, 

mas nenhuma que eu dei ao longo do ano passado e esse tem a ver com física, absolutamente 

nenhuma delas, tanto que a segunda que foi a do final do ano passado, ela foi colocada 

intencionalmente no segundo semestre por causa do processo eleitoral que se desenhava, 

eleição de um prefeito, vereadores, que a gente teve, pela primeira vez na história em 2018 

vivenciado outros países, Brexit, eleição do Trump, a quantidade de desinformação. Então, 

eu coloquei uma disciplina sobre exatamente isso a desinformação, a gente foi analisar o que 

é a desinformação, quem são os influentes, as contra checagens de informações, 

ferramentas, estratégias, acho que a importância é essa, a informação está dada hoje, se 

você não formar alunos críticos reflexivos profundos o que vão fazer com essas informações? 

Provavelmente coisas erradas, de novo o Brasil enquanto sociedade vai ficar para trás como 

sempre esteve. E não é para trás em ranking eu falo para os alunos por exemplo, área de 

ranking do Pisa o Brasil sempre figura entre os últimos. Quando você tem um ranking 

obrigatoriamente você tem um primeiro e tem um último, o problema do brasil não é estar 

entre os últimos, o problema não é esse, isso é uma falsa verdade que se vende por aí, é 

falacioso, porque se eu tenho, vamos supor, 100 países sendo avaliados, e o primeiro lugar 

é Finlândia, a nota e de 0 a 1, 0,989 e o Brasil é o último com 0,950 a qualidade de educação 

do Brasil é absurdamente alta, mas estamos no ultimo, então não me preocupa ser o último, 

o que me preocupa é ser o último com uma lacuna enorme, uma defasagem enorme que a 

gente sabe onde está mais evoluído. Então, se você tem ranking você tem primeiro e último 

obrigatoriamente a distância que nós estamos é tão discrepante que não permite isso, e a 

gente vai só involuir. Pro ensino médio especifico, Thiago,  isso você sabe tão bem quanto 
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eu, a gente atua no ensino médio acho que desde sempre, a gente tem uma coisa muito pior 

que é o processo histórico e como se constituiu, acho que em relação a sua dissertação de 

mestrado, que é como se constitui a educação brasileira, a democratização do acesso, porque 

foi o acesso, não foi de má qualidade, que se desenha até os anos 60,70 e começa a se 

formar uma massa de pessoas, aquilo que a gente chama de ensino médio, e que não 

conseguiam ir pro ensino superior, por que não existia vagas. Então, você cria um processo 

seletivo que hoje a gente chama de vestibular, e quando a gente compara com outros países 

como por exemplo se eu não me engano Argentina, aqui a gente a gente garante 

obrigatoriamente pela constituição educação básica obrigatória e gratuita para todo mundo. 

Só que na argentina a educação para eles se finaliza na graduação, cada país tem o seu. 

Então, você tem a Alemanha com o processo seletivo muito mais parecido com o processo 

brasileiro que só faz aquela prova uma única vez na sua vida e ponto final, mas faz parte de 

uma cultura completamente diferente, uma sociedade completamente diferente que se 

desenvolveu em um processo histórico completamente diferente do Brasileiro. A gente fica 

muito amarrado no trabalho docente, não adianta a escola por mais que ela lute contra isso, 

poucas escolas conseguem fazer isso, desvincular o trabalho docente do Ensino Médio, do 

processo de vestibular, pouco ou nada reflexivo, a gente fica batendo em umas teclas ainda, 

é umas amarrações esse trabalho docente, amarrações muitos firmes, muito conflitantes, 

acho que passa por aí... Espero ter ajudado um pouco. 

Thiago dos Santos: Muito, muito [pausa para troca de internet]. Dando continuidade, você 

tocou em alguns pontos muito fundamentais, eu quero tocar em um que você salientou aqui 

da coletividade, do quão coletivo é o trabalho docente, eu estou fazendo esses blocos de 

perguntas para ficar mais ágil a conversa. Eu queria que você me falasse um pouco sobre as 

tuas possibilidades de atuação dentro da escola que você está e se você pudesse o que você 

mudaria nessa relação, e onde entra a coletividade? Por que obviamente que a atuação 

docente, seu trabalho docente realiza em algum lugar, o que acha que poderia ser mudado 

na relação, aí a gente pensa, relação com quem? Com os alunos, okay. Mas com os pais, 

professores, gestores, o uso do espaço escolar e dos materiais da escola, a gente fala disso 

primeiro, mas depois quero falar sobre metodologias de trabalho.  

Entrevistado 6: Eu sei que isso foi intencional, tem uma intenção muito clara por trás dessa 

pergunta, eu acho que ela vai dialogar diretamente com a questão da possibilidade de você 

se alienar ou não ao trabalho docente, você estabelece um campo comum de discussão. Vou 

começar por materiais, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque, o que acontece 

nas escolas, a gente gosta de colocar em um dualismo aquela posição entre o bem e o mal, 

tem dois lados da mesma moeda, só que era pra ter um terceiro, tem três histórias envolvidas 
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aí. Tem escolas que tem materiais já fechados, que são escolas apostiladas, não gosto de 

trabalhar em escola assim, eu trabalho em escola assim, não suporto isso. Ele é um trabalho 

completamente alienante, você entra pra cumprir algo que não foi decidido por você enquanto 

docente e pra cumprir algo que não necessariamente conversa com as necessidades daquela 

turma naquele momento. A gente pode pensar em uma forma bem simples se a gente tiver 

no primeiro ano do ensino médio duas turmas, vamos chamar de A e B essas duas turmas 

tem necessidades completamente diferentes, simples assim, e dentro de uma mesma turma 

existem grupos de alunos que tem necessidades, atenções, discussões completamente 

diferentes. E aí vem o material comum, que se espera que de conta disso tudo, é uma grande 

mentira, isso não acontece assim. E você tem um cronograma a ser seguido, os materiais 

eles até te dão limite tempo “os primeiro 10 minutos da sua aula você fala isso, os próximos 

20 você fala isso e vai encerrar assim”. Aí de novo se a gente vai ter um material assim 

obrigado, coloca um robô para dar aula no meu lugar, se a escola acha que isso é educação 

e os pais reafirmam isso ao matricular os alunos, tudo bem, coloca um computador para dar 

aulas para eles, porque não tem diferença nenhuma, a ação docente não acontece, então 

você tem esse primeiro tipo de escola. Você tem o segundo tipo de escola que hoje em dia 

embora seja um contrassenso ela se torna um pouco mais radical e a radicalidade se dá por 

possibilitar ao professor a escolha dos seus próprios materiais, embora não seja eles que 

produza, então você escolhe qual livro você quer adotar, já é um ganho, mas de novo, por 

mais que você escolha um material didático mais aliado com a sua tática pedagógica, ele não 

foi desenvolvido exatamente para aquilo. Esse é o segundo tipo de escola que cumpri o seu 

papel melhor que obviamente primeira, mas ainda acho muito frágil. E o terceiro tipo de escola, 

é uma escola em que eu tive a possibilidade de ser coordenador e também como professor 

agora, é uma escola que declaradamente não aceita nenhum tipo de material, os professores 

são contratados e eles devem desenhar o seu curso do começo ao fim, incluindo os materiais. 

Então, quando a gente fala de materiais é o que você vai usar de referência para criar o seu 

curso, e o que os alunos vão poder acessar. Eu enquanto coordenador nessa escola eu vi os 

mais diversos tipos de materiais que foram produzidos, eu tinha professores e professoras 

que escreviam cada linha do seu material, eles desenhavam para aquele modelo, inclusive 

tinham professores que digitalizavam livros impressos então e fazia um compilado, tem 

questão dos direitos autoriais, pegava um capítulo de um que dava menos de 25% total do 

livro, um capítulo de outro, um recorte daqui, um recorte dali e desenhava esse curso. Porque 

quando você desenha e você produz o seu próprio material didático você reflete sobre seu 

curso, você define ali exatamente onde começa e onde termina seu curso, e quais são suas 

expectativas que você quer desenvolver ali com seus alunos, onde você têm eles hoje e onde 

você quer coloca-los. É um processo de movimentos, sai de um lugar para ir pra outro, 
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cognitivamente falando. Então, o trabalho docente quando você desenvolve seu próprio 

material é completamente diferente, hoje me encontro nesse lugar, semana passada eu 

estava desenhando o curso do primeiro ano, é um curso de termologia, então vai falar da 

escala celsius, kelvin e essas coisas todas do ensino médio, só que foi eu q fiz isso, levei um 

tempão? Levei um tempão, só que é um curso desenhado do começo ao fim por mim. Então, 

são coisas que não tem nenhum livro, são metodologias que não existem em nenhum livro. E 

eu consigo entender também por melhor que seja um professor, lecionar é uma coisa, ser 

autor é outra, nem todo mundo gosta de escrever, eu particularmente gosto muito, eu sento e 

escrevo. Então, quando eu começo é um problema eu sair da frente do computador, eu 

esqueço que tenho dois filhos, que tenho esposa, que em cachorro, tem gato, eu fico ali. E 

sobra pra minha esposa ter que ler tudo que eu escrevi depois, não é todo mundo que gosta 

de fazer isso, ou que sabe fazer isso, ou que quer fazer isso. E isso faz parte de um processo, 

por que um professor bem formado não sabe escrever? O que aconteceu lá atras que impede 

ele de escrever sobre a área que domina e prefere com que ele pegue algo o que o outro 

escreveu e que vai ditar o curso dele que no final das contas vai servir como uma referência 

que também não vai ser utilizada. Então, acho que os materiais se encaixam aí, o mundo ideal 

seria que os próprios professores seriam capazes de desenvolver o próprio material, porém 

não é um mundo que a gente sabe que é viável pro brasil. Se em todas as escolas os 

professores não tivessem que ser horistas, porque no final das contas o que a gente faz é 

isso no ensino médio, você tem 10 horas/aula, você entra pra dar sua aula, você não tem 

vínculo com a instituição, um vínculo mais forte que eu digo com que eles querem de 

educação. Você tem um vínculo muito superficial com os alunos, então se tivesse um 

processo em que você tem 8 horas diárias, dessas 8 horas 4 você está em sala de aula e as 

outras 4 você está construindo seu material, corrigindo, trabalhando com o teu grupo de 

professores, trabalhando em algo mais integrado. Não vou insistir numa ideia de 

interdisciplinar porque passar por outros lugares, mas pelo menos no começo algo um pouco 

mais integrado em que um todo comece a fazer sentido para os alunos esse é o cenário ideal, 

pouquíssimas escolas fazem isso, pouquíssimas escolas, e essas são privadas de elite. A 

minha esposa trabalha em uma escola que faz isso, um professor na escola que ela trabalha 

é contratado para ficar 8 horas e o salário é de 16 mil reais o professor titular. Então, a gente 

está falando de outro universo, um universo em que a mensalidade custa 7 mil reais, a gente 

está falando de outro lugar não dá trazer isso referência, mas pedagogicamente o horizonte 

que a gente deveria lutar enquanto educador. Se você quer educação de qualidade que faça 

sentido esse é o caminho. Não precisa ter uma mensalidade de 7 mil reais é obvio, não é 

necessariamente questão de valores financeiros, mas em estrutura e de possibilidade de 
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trabalho. Essa relação com o material que eu acredito que seja mais adequada para os 

professores, “eu vou sentar e escrever”.  

Thiago dos Santos: Você já falou de material, conteúdo, metodologia de trabalho também, 

você coloca dois cenários, e um cenário que é o que você está vivendo aqui é um cenário que 

é completamente diferente, um cenário que você pode modificar o que, tudo, nada, um 

pouco... como funciona isso? Aí se você puder a coisa da relação, porque toda essa situação 

de ter que modificar implica no contato com a gestão da escola, com a coordenação, com os 

outros professores por que se existe esse contato, se isso é feito, se funciona...  

Entrevistado 6: Em relação aos alunos, então vou amarrar e já amarro isso que já pediu. 

Então, em relação a alunos o que eu acho que precisa mudar? Eu acho que o papel do 

professor, se a gente entender que não é mais de transmissão de informação e 

consequentemente que a avaliação acaba caindo sobre isso, isso é o antagonismo que está 

entre as duas escolas que eu estou. Depois eu toco da questão de avaliação, porque eu 

sempre falo assim “se você quer saber a escola que vai matricular seu filho, como ela é, 

pergunta como que ele fecha a nota” porque você vai saber que tipo de docente que tem lá 

dentro e tudo que vai acontecer. Se a nota final é baseada somente em prova você tem um 

tipo de escola, se a nota final é mais flexível, você tem outro tipo, olha como se forma um 

boletim, pro pai que não conhece a educação. A mudança em relação ao aluno que eu tenho 

feito isso ao longo da minha carreira é uma relação de confiança, por isso que eu falei, o lugar 

de errar é na escola. O professor é aquele que vai falar “está aqui, faça, não importa se você 

vai errar, ou se você vai acertar, está aqui, fale, está aqui, participe” não importa. Eu enquanto 

adulto, nessa relação, responsável pela sua educação perceber que tem algo de errado ou 

que pode melhorar, que está certo, mas que ele pode melhorar compete a mim em uma 

relação de confiança que se estabelece falar “cara isso aqui é assim, é assado, porém tem 

isso, já pensou nisso?”. Ou seja, essa relação de confiança que você tem que te com o aluno, 

não é relação superficial, é uma relação de confiança que tem que se estabelecer. Não é uma 

relação de “aí, eu confio no professor por que ele faz com que eu entenda tudo” não é isso 

que eu estou falando. É que aluno ou aluna tenha plena certeza de que ele pode pegar você 

nos 5, 10 últimos minutos da aula te trazer uma questão da cognição humana, de qualquer 

área, e você vai estar ali para dar suporte a ele ou a ela mesmo que não seja a sua área, 

mesmo que sua resposta seja “eu nunca pensei sobre isso” que exista essa relação de 

confiança e que de novo pro processo onde é totalmente superficial onde o professor é horista, 

onde ele entra dá aula e sai, não tem como se estabelecer, é muito difícil. Bom, essa é em 

relação ao aluno, é em relação o que depois? 
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Thiago dos Santos: Da relação com a gestão, da possibilidade de mudança dentro daquilo 

que você realiza.  

Entrevistado 6: É uma coisa muito antagônica, então por exemplo, na escola de Santos em 

que eu leciono é uma escola apostilada, em que são dois movimentos que parecem ser 

contraditórios, porém, ao mesmo tempo eles podem ser complementares. Porque assim a 

direção da escola e coordenação falam abertamente para as famílias que procuram a escola 

para conhecer e eventualmente matricular o filho, a filha e pro corpo docente “nós não somos 

refém de nenhum material didático” ela fala abertamente isso. A contradição se dá, quando 

uma das notas que compõem o processo de avaliação que é só baseado por prova, uma 

dessas provas não compete a mim, não compete a escola, mas o seu desenvolvimento 

compete ao simulado feito pelo material didático. Então, tem uma empresa que faz, que 

desenvolve e vincula. Então, ao mesmo tempo que eu não sou refém do material, eu sou 

refém, porque quando tiver o simulado, se aquele conteúdo que estava se sequencia eu não 

tiver dado e cair uma questão lá, o aluno tira uma nota mais baixa por que você não deu, 

percebe? Então é um ponto e contraponto complicado, porque a escola não quer ser refém e 

ao mesmo tempo também é. E eu vejo que não é a intenção da escola, eu consigo ver que a 

intenção da escola não é ser refém disso, mas acaba sendo, porque ela está incluída em um 

sistema maior, a gente sabe que é um sistema. A educação privada é sistêmica no país, ela 

tem valores muito próprios, valores morais, valores éticos, que não é o que a gente está 

falando, estou falando de valores financeiros, mas ela também está inserida dentro de um 

outro sistema, que é um outro sistema de grandes instituições que vendem material didático, 

que vendem soluções pedagógicas que não necessariamente são soluções de fato, então fica 

amarrado. Tem essa escola que faz isso, mas ao mesmo tempo embora seja só por questão 

de nota no caso, prova mensal, semanal, baseado nisso, os alunos estão constantemente 

fazendo prova lá, prova trimestral, semanal e por aí vai. Ao mesmo tempo eu tenho a 

possibilidade de abrir no sistema uma nota que seria como prova e é uma nota que eu tenho 

a possibilidade de fazer outro tipo de atividade avaliativa, processo de discussão, construção, 

compete a mim decidir isso. Só que quando você vai ver uma nota que eu posso colocar, eu 

posso fazer o seguinte, essa nota que eu abro eu posso colocar duas atividades cada uma 

valendo 5 para compor os 10. Ela se dilui tanto que se a minha relação com aluno, não for a 

clareza que eu tenho de passar pra ele que aquilo é muito mais importante que a prova, e 

assumir essa responsabilidade em uma escola privada de “isso é muito importante, embora a 

nota não vai ser significativa em relação ao todo”, isso não acontece. Então, a confiança entre 

professor e aluno é essa, do aluno ter certeza que as intenções, os caminhos do professor é 

para que ele possa se desenvolver. E é um diálogo aberto, é um diálogo franco, em que o 

professor não pode de forma alguma se sentir contra a parede, se ele acha que ele deve fazer 
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isso ele tem que estar muito certo na decisão dele, porque você traz uma contraposição muito 

grande, e eu vou falar, isso aqui serve pra tal coisa, isso aqui você nunca vai usar na sua vida, 

a não ser pra passar no vestibular eventualmente, fora isso você nunca vai usar na sua vida, 

isso não serve pra nada, e o aluno te pergunta: "Pra que que eu estou na escola?" “Olha, eu 

também não sei” (risos)... eu sei, mas a gente dialoga com ele e vai construindo com ele ou 

com ela isso ao longo do tempo. E do outro lado tem, nessa escola que eu estou também, a 

forma de avaliação é totalmente fechada, mas aqui não tem possibilidade alguma de eu 

conseguir colocar um outro instrumento de avaliação, porque ela já é baseada em quatro 

instrumentos. E aí que eu acho de uma audácia absurda, porque ela é uma escola que vai 

atender um público muito específico, ela é uma escola judaica que vai atender aquela 

comunidade judaica. Então, eles definem enquanto comunidade judaica o que é importante 

para formação deles no mundo em que eles vivem, que a gente está falando de uma alta elite. 

Então, eles rompem facilmente tudo aquilo que eles acham que não é necessário e eles 

assumem, porque eles não estão preocupados se vai cair na Fuvest, porque eles não vão 

fazer USP, porque eles não querem enfrentar greve, eles vão sair e vão fazer universidade 

nos Estados Unidos, ninguém está preocupado com Fuvest no terceiro ano lá. E assim, 

mesmo os que vão ficar no Brasil eles vão pra GV, eles vão pro Insper, que acaba sendo, por 

mais alta que seja, por mais absurdo que seja falar isso, uma mensalidade que custa 4 mil 

reais no Insper ou na GV, é mais barato que a mensalidade da escola deles, é um desconto 

pra eles passarem pra lá. Então assim, eles não tem problema com isso, tem essa questão 

que tem que ser levada em consideração, você tem quatro instrumentos de avaliação ali e 

eles são muito objetivos no que eles querem, você tem um instrumento que é a prova, e repare 

que a proporcionalidade é a mesma, 25% da nota, a prova vale 1/4 da nota, se for de 0 a 10 

vale 2,5; eles não estão preocupados com isso, eles tem muito claro isso pra eles. Você tem 

um instrumento que chama-se síntese... Vou colocar 2, ou seja 25% de cada um aqui, da 

50%, metade da nota não é um processo de aula, de lousa, de exercício, é um processo de 

orientação individual ou de grupo. A síntese é uma orientação individual, então os professores 

têm uma carga horária pra orientar o aluno. por exemplo, esse semestre eu vou ter 3 alunos, 

então eu tenho lá, uma aula por semana que eu vou fazer orientação deles de tal hora a tal 

hora, e essa síntese é um trabalho escrito, e não é da minha área, não é da área de ninguém 

do corpo docente. É um tema que se traz, que é debatido com os professores, de certa 

maneira os professores são trazidos pra esse debate, mas fica muito mais pro debate da 

coordenação, no tema e no objetivo que você quer. A ANE que não é mais individual, ela é 

um trabalho em grupo, cujo objetivo é trabalhar censo de cooperação, divisão de trabalho, 

etc. E ela não é um trabalho escrito, aliás ANE é um acrônimo de Avaliação Não Escrita, então 

ela pode ser desde uma cantoria que se faz no oitavo ano por exemplo, e aí que diverge as 
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possibilidades pedagógicas, eles têm uma saída pedagógica todo ano cada série vai pra um 

lugar diferente do Brasil, inclusive pra fora do país. Chega no segundo ano eles vão pra Israel 

pra conhecer, então a gente está falando de algo que é um valor muito alto. Então, por 

exemplo o oitavo ano vai pra Recife, fica lá uma semana e então volta e a ANE no segundo 

semestre do oitavo ano ela é uma cantoria, então em trio ou quarteto eles tem que criar uma 

cantoria pequena sobre as vivências que eles tiveram lá. Eles querem trazer um tema 

especifico: mulher, a questão de identidade de gênero, que seja não importa, é uma cantoria, 

e um professor, um docente, não importa se ele é professor de matemática. Por exemplo, eu 

como professor de física, se eu estou orientando um grupo cujo tema da ANE, da Avaliação 

Não Escrita é cantoria, e esse grupo decide que o tema dessa cantoria vai ser identidade de 

gênero, eu não posso de forma alguma como docente, falar assim: "Não, mas isso não é da 

minha área, eu não vou conseguir ajudar vocês", até porque o processo de avaliação tanto da 

síntese quanto da ANE, ele é mediado por rubricas de avaliação muito claras, que é o que se 

deixa claro o que se pretende com isso, um processo de trabalho coletivo de desenvolvimento 

de corporalidade, uma das rubricas é corporalidade. Porque como ele é Não Escrito o objetivo 

é que o aluno e que a aluna seja capaz de dominar o espaço de apresentação, porque assim, 

vão ser os diretores de grandes empresas, vão ser os presidentes de multinacionais, vão ser 

senadores porque a gente tem neto de senador lá. Então assim, para aquela comunidade 

esse domínio, que devia ser todo mundo na verdade, não daquela comunidade específica, 

porque esse olhar pra você saber e desenvolver isso desde pequenininho até o segundo ano 

do ensino médio, desenvolver a corporalidade pra que ele tenha segurança de se expressar, 

faz parte do processo, é uma das rubricas de avaliação. Então quer dizer, você tem lá, a prova 

que é repertório cultural, científico e artístico, repertoriação. Você tem síntese que é 

desenvolvimento de escrita e leitura, não importa né. ANE que é essa questão de coletividade, 

de corporalidade, de oralidade e por aí vai. E o último que é caderno, e caderno não é cópia 

da lousa, é um lugar de autoria, tem rubrica também pra corrigir caderno. Então, o aluno fez 

registros autorais daquilo que ele está entendendo e aí a aula tem que ser pensada pro 

caderno porque toda aula termina com uma reflexão do aluno que a gente chama de 

comentário pessoal, o professor estipula um tempo, pode até ser os últimos 10 minutos da 

sua aula, a aula não pode ser uma coisa conteudista, o objetivo não é ficar passando 

conteúdo, é desenvolver o debate ali e que o aluno no final, não importa qual o tema da sua 

aula, possa olhar para aquelas vivências ali e conseguir escrever um comentário pessoal de 

5, 10 linhas que é o que os menores fazem. E aí você pega comentários pessoais e você vê 

o reflexo da sua aula, você vê a individualidade do processo de aprendizagem de cada aluno 

quando você para pra olhar esse comentário pessoal e aí a questão é, ele consegue fazer 

uma correlação com outras coisas que ele já conhece? Que ele já aprendeu? Com valores? 
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É isso que se espera, quer dizer, a questão autoral, questão de reflexão está no caderno e o 

material tem que conversar com isso, se eu desenvolvo um material que não conversa com 

esse caderno não tem o menor sentido. Então, como fazer física por exemplo, em relação a 

isso. O meu conteúdo de física, ele tem que ser um processo reflexivo do começo ao fim, se 

o aluno não refletir e não entender o que aquela equação significa. Ou por exemplo como eu 

vou encerrando essa questão de termologia, que eu vou falar de estudo de gases, eu começo 

estudo de gases falando sobre sabe o que? Primeira Revolução Industrial, simples assim, 

porque se a gente tirar toda a questão social, como a Europa vinha se desenvolvendo com a 

queda do absolutismo monárquico, caminhando ali pro capitalismo, quando chega ali em 

meados do século XVII, por que que a Revolução Industrial se deu na Inglaterra? Porque, não 

é só os aspectos sociais, e de novo, não pode ser uma visão fragmentada não é só a ascensão 

de uma burguesia, não é só isso porque a burguesia poderia muito bem simplesmente ter 

acendido e não ter tido ali atrás uma revolução cultural e científica, que não tinha Newton que 

desenvolveu a base da mecânica, como você quer máquina pra isso? Então, há conjunção 

de fatores, se a gente de novo tem essa fragmentação de conhecimento e não traz isso pro 

aluno, o meu material tem que dialogar com isso. Se de um lado não tenho flexibilidade de 

negociar com os instrumentos, quando eu falo negociar com os instrumentos, é criar um novo 

instrumento de avaliação embora eles cubram praticamente tudo que a gente precisa 

desenvolver no aluno, capacidade reflexiva, oralidade, corporalidade, trabalho cooperativo, 

trabalho individual, quando você olha pros instrumentos e entende eles, você fala assim 

"Interessante, mas dá trabalho". E metade da nota do aluno de física por exemplo, não sou 

eu quem dou, porque quando eu dou a nota de ANE e de síntese, ela vai pra todas as 

disciplinas, “olha que loucura”. E aí de novo a gente volta pro começo. Quando eu falo que o 

trabalho docente, a natureza do trabalho por si só, é um trabalho coletivo e se eu trago essa 

ideia, essa visão, pra dentro do trabalho docente eu tenho que ter clareza que quando eu for 

corrigir e acompanhar aqueles meus alunos e alunas no processo de orientação, nesses dois 

instrumentos, que a gente chama de ANE e síntese, a nota que eu atribuir, ou seja a nota que 

eu acompanhar e desenvolver, mediante rubricas, enfim, o que eu resolver dos alunos, essa 

mesma nota vai pra filosofia, vai pra biologia, vai pra língua portuguesa, literatura, gramática, 

vai pra inglês.   

Thiago dos Santos: E assim, no lugar que isso não acontece, você enxerga o trabalho com 

esse senso de coletividade?  

Entrevistado 6: Pelo contrário, a gente estava conversando agora pouco sobre isso, a gente 

vê movimentos de coordenação que se reúnem em que as escolas por exemplo, tem 

coordenação diária e tenta desenvolver uma unidade... Porque assim quando você tem uma 
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escola, e não precisamos falar de escola privada, a gente pode falar de escola pública, 

existem particularidades, como por exemplo uma escola da periferia de São Paulo, pública, 

ela tem particularidades e necessidades completamente distintas, daquela escola, pública 

também, que está aqui do lado em Alto de Pinheiros. É aquela escola pública que parece um 

museu, que tu fala assim: "Meu, eu queria muito estudar nessa escola", é aquele absurdo que 

você vê que o jovem negro não está nessa escola, porque ele não mora aqui, mas é uma 

escola pública. E o professor, quando você vai ver no estado de São Paulo e tem aquela 

pontuação, são os professores que tem a maior titulação que estão aqui. Então, se a gente 

olhar pra esse tipo de escola, qual o objetivo daquela instituição, seja ela pública ou privada 

do ponto de vista pedagógico. O que a gente quer desenvolver enquanto instituição, enquanto 

grupo, enquanto coletivo e aí a gente fecha, depende de quanto tempo leva, pode levar 1 

mês, pode levar 10 anos, pode ser que nunca se feche isso, mas que você tenha signos que 

vão te dando os caminhos para onde percorrer, esses significados. E aí você imediatamente 

sai dali de uma unidade de reunião de construção coletiva em relação ao olhar pra diferentes 

áreas e tentar achar algo comum, imediatamente esse coordenador de área, assessor de área 

ou o nome que você queira dar tanto faz, pega um grupo de professores que vão ser 

responsáveis ou que pelo menos deveriam ser responsáveis, por implementar aquilo, fazer 

aquilo realmente acontecer em sala de aula, e você já começa a ver a fragmentação ali. E 

falar abertamente "Olha, a gente combinou isso, mas a gente sabe que aqui funciona 

diferente, a gente está mais tempo junto, a gente vai fazer do jeitinho que a gente sempre 

fez". Eu estou falando isso, porque eu vivencio isso, não é que eu vivenciei, eu vivencio isso. 

Eu estou num grupo de área de ciências da natureza que eu tenho contato com um 

coordenador da área de humanas em que fomos autores de uma mesma coleção pra uma 

editora e que você quando para pra refletir sobre o que está acontecendo em ciências da 

natureza você fala "Não era isso que era pra estar acontecendo". Então assim, embora de 

novo, exista uma intenção da escola em fazer um trabalho coletivo, em dar a autonomia pro 

professor, a pergunta é "até onde vai essa autonomia?". Porque se você der 100% de 

autonomia, e cada um fizer do jeito que quer, isso pode ser ruim, isso pode ser bom, 

dependendo de quem você tiver como professor, dependendo de quais alunos você está 

trabalhando, mas um direcionamento mínimo do que você quer é necessário. E aí você tem 

um trabalho coletivo que não se faz na sala de aula, que não se perde no caminho. 

Thiago dos Santos: Diante desse cenário, qual a sua relação com essa escola e como você 

define ela?  

Entrevistado 6: Como eu defino ela? Eu defino como frustração, com a escola e não com os 

alunos, os alunos eu consigo sentar com eles, terceiro ano, terceirão, então é só revisão, o 
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que se espera é vomitar conteúdo, ainda assim eu consigo sentar com eles e mostrar a 

importância e trazer assuntos importantes naquele momento, dialogar com eles. O segundo 

ano do ensino médio, uma turma fantástica eu tenho, eles estão se apropriando da minha 

forma de trabalhar com eles, e aí de novo aquela história de como que um professor se vincula 

a sua turma, pode se vincular porque ele é legalzão e aí ele faz combinados do tipo: "olha, na 

minha aula não acontece isso e eu não vou pegar pesado na prova", e está todo mundo bem, 

e a negociação se estabelece por aí, que é uma negociação afetiva, no final das contas vai 

por afetividade. Ou a negociação pode se dar pelo conhecimento, eu estabeleço como meta 

a negociação com meus alunos, ser sempre por conhecimento. Isso funciona, eles precisam 

se adaptar, porque eles vão ter que se adaptar com cada professor. Se tivesse um movimento 

coletivo, que eu acho que é esse o meu cenário ideal, onde as negociações entre professor e 

aluno são mediadas pelo conhecimento e não pela afetividade do "Nossa aquele professor é 

o mais legal, aquela professora é legalzona", que assim, de novo aquele patriarcal que a gente 

tem, o homem está em um lugar completamente diferente da mulher, obviamente, por mais 

que tenha o mesmo salário de hora/aula, mas o professor homem está em um lugar diferente 

da professora mulher, a gente sabe disso. Existe uma tendência, óbvio tem todas as nuances 

possíveis quando eu falo em tendência, tem mais tendência dos professores homens 

quererem negociar com os alunos porque querem ser os mais legais, querem ser o paizão... 

sabe pai de final de semana? O pai que pega o filho, de casal separado, que só a parte legal 

cabe a ele: levar no cinema, no parque, vai lá leva pra tomar lanche, e a mãe rala a semana 

inteira não tem tempo pra nada e etc. Eu vejo muito, até como coordenador, quando eu fui. A 

maior parte dos professores homens fazendo esse movimento de negociação com os alunos 

e as mulheres, elas têm uma tendência maior a negociar pelo conhecimento. Isso que a gente 

fala, se a gente tem um movimento coletivo de todos os professores agindo sobre os alunos, 

motivados só pelo conhecimento, onde não tem espaço de negociação afetiva, não quer dizer 

que não exista afetividade entre aluno, existe o espelhamento, mas isso não pode ser utilizado 

como moeda de troca. Isso é perigosíssimo e a gente desenvolve no começo da nossa 

carreira, lembra que eu te falei que queria ser um professor de cabelo rosa e laranja, e falar 

um monte de besteira. Aí eu olho pra hoje e penso “que besteira que eu estava falando”, 

exatamente por conta disso, eu estava fazendo uma relação afetiva de ser um legalzão e 

vomitar um monte de coisa, já está dado, não precisa de mim ali pra isso. Então, eu acho que 

passa por aí, é muito complicado você ter esse senso coletivo nos professores porque se a 

gente for pensar... eu tenho uma pergunta que até hoje eu não consigo responder e sequer 

sei se tem uma resposta, se alguém para pra pensar sobre isso ou existe uma linha de 

pesquisa sobre isso "Quem é responsável por formar o professor?", um Recorte Brasil, será 

que é a universidade? Será que é a escola? Será que o modelo de educação que a gente tem 
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é tão aberto que impossibilita que as universidades formem os professores? Se você parar 

pra pensar você tem desde escolas públicas de elite, escola púbica no meio da favela, você 

tem escola privada no meio da favela, por exemplo essa escola que eu estou aqui em São 

Paulo, ela está dentro de um clube que só tem gente muito rica, de muito poder aquisitivo, 

coisas que fogem da nossa realidade. Por exemplo, o coordenador precisava pegar um voo 

pra fazer um pré-estudo de campo em Belém, o voo estava marcado para as 7 horas da noite 

e ele tinha deixado a cargo da outra coordenadora de família e de alunos fazer reunião com 

os professores. E aí ele ficou sabendo que quem ia estar presente na reunião era o diretor, e 

ele não poderia deixar de participar da reunião, e o que ele fez? A gente supõe, cancela o 

voo, vai gastar um pouco a mais né a escola vai pagar, vai gastar uns 500 reais a mais. Não, 

sabe o que ele fez? Ao invés de sair mais cedo pra não pegar o trânsito de São Paulo pra 

Guarulhos, eles fretaram um helicóptero, pra levar ele pro aeroporto, simples, ele ficou até as 

18h15 na reunião, atravessou duas ruas, chegou na Faria Lima, subiu o elevador, no prédio, 

no heliponto, pegou o helicóptero que eles reservaram e foi pra Guarulhos pegar o voo dele. 

Então assim, a gente está falando de um lugar completamente diferente. É aí que eu queria 

chegar, essa mesma escola que está dentro de um clube de elite, ela tem um programa social, 

ela está dentro de uma favela aqui de São Paulo, que não vou falar o nome porque também 

não importa, ela tinha somente o ensino médio, e agora, acho que o ano passado abriu nono 

ano também, uma escola gratuita, em que a hora/aula do professor é a mesma do que está 

dentro do clube, que é a maior hora/aula que se paga aqui no estado de São Paulo por sinal. 

E eles estão dando aula pros alunos carentes da favela. Então, dentro da favela a gente tem 

escola pública com a qualidade que tem, com o corpo docente que tem, mas também você 

tem projetos que acabam agindo sobre essa comunidade e incluindo esses alunos, então tem 

estudo de campo, os alunos que moram nessa favela também vão, mas é óbvio que eles não 

têm dinheiro pra pagar, é o estudo de campo que custa 4 mil, a escola banca isso, a 

comunidade banca isso. Porque eles assumem isso como importante. Então, tem muita coisa 

que fica fechada, que a gente não sabe no começo e tem muita coisa que assim, é bem 

diferente. Então, quando a gente olha que o docente que está atuando nas mais diversas 

escolas, no final das contas, quem está formando ele, é a própria escola? É dever da escola 

formar? Para aquele projeto pedagógico. Aí de novo a impermeabilidade da educação, ela se 

dá já dentro da universidade, a impossibilidade de negociar com o novo muitas vezes ela é 

muito burocratizada vamos dizer assim. Então, uma tecnologia hoje, que surge e eu vou te 

falar um trabalho que faço. Então, você vê qual a possibilidade da gente discutir um ganho 

significativo se eu propuser um trabalho, uma discussão, em cima de um trabalho com 

realidade virtual, um óculos de realidade virtual. Quando a gente para pra pensar assim, a 

gente vê "nossa que absurdo, tem coisas muito mais importantes, isso é totalmente 



227 
 

 
 

individualista", Não é, a tecnologia está aí, ela não é de alto custo, é de baixo custo, ninguém 

precisa comprar um óculos de 5 mil reais, você tem na internet um óculos de 40 reais, que é 

uma lente na verdade, que você coloca seu celular. Acabei conhecendo um professor pelo 

LinkedIn, eu publiquei no LinkedIn um negócio falando sobre realidade virtual. E aí um cara 

entrou em contato comigo, ele estava na Europa, aliás professor de filosofia e sociologia, 

passei meu telefone pra ele, começamos a conversar, o que ele fez com realidade virtual? Ele 

pegou um vídeo que foi gravado com uma câmera 360° de realidade virtual, que você 

consegue negociar e tem uma coisa importante também, a equipe colocou isso dentro de uma 

cela, uma cadeia, deixou lá, e filmou o cotidiano desses presidiários em uma cela superlotada 

por alguns minutos, e os presidiários começam a falar com a câmera, aí qual a questão? Uma 

coisa está no livro o estudo de campo ninguém vai levar uma lupa pra uma cela, óbvio. Qual 

é a possibilidade? O que a gente tem de ferramenta hoje? Olhando pra uma reflexão crítica 

que, usar a tecnologia por exemplo, vai potencializar o senso crítico, não é a tecnologia pela 

tecnologia, é o que está sendo objetivado com ela, então o que esse professor fez? Ele pegou 

mais ou menos as dimensões daquela cela, contou quantas pessoas estavam ali presas e 

colocou em uma sala de aula com as dimensões mais ou menos do mesmo tamanho, que 

não era uma sala de aula pois era muito pequena, era alguma outra sala da escola, mais 

próximo daquilo, a mesma quantidade de alunos, todos eles assistindo com esse óculos com 

seus próprios celulares, a diferença da realidade virtual para uma mídia convencional, é que 

o olhar da mídia convencional o olhar é direcionado pelo diretor, ele coloca na tela aquilo e 

não tem possibilidade de você olhar em volta. Então, não existe olhar individualizado, é 

impossível, aquela informação é a mesma pra todo mundo considerando que todos são iguais 

e que todos tem que olhar para o mesmo lugar, o óculos de realidade virtual dentro da cela, 

permite que você olhe para qualquer lugar, o aluno que negocia, tem um cara falando aqui, 

tem outro cara falando aqui, tem um cara passando mal lá no chão, todos eles estão falando 

ao mesmo tempo, então não é mais aquela perspectiva de uma única pessoa, é sobre a minha 

perspectiva. Quando ele fez isso com os alunos ele filmou, para pra pensar na experiência 

desse aluno, pra ser 100% real só se ele tivesse dentro da cela e isso não vai acontecer. O 

mais próximo que a gente consegue disso pra sensibilizar esse aluno, pra um problema 

gravíssimo do encarceramento em massa dessa população brasileira, de novo falando, quem 

é que está sendo encarcerado? É o jovem, é o preto, é o favelado, pelos mesmos crimes que 

o branco, rico, aí na Ponta da Praia em Santos está cometendo, que não vai ser preso, como 

que eu consigo sensibilizar esse aluno? Voltando... Em que pé está a discussão hoje dentro 

das escolas e sendo um pouco mais radical, dentro das universidades, uma discussão clara 

de coração aberto e que não olhe para a tecnologia como um impedimento do 

desenvolvimento de questões sociais como essa, que pelo contrário, ela vai mediar e colocar 
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o aluno em um lugar que antes não era possível e que ele vai sentir muito mais. Então quer 

dizer, será que os professores estão sendo preparados pra isso? É uma forma completamente 

diferente de dar aula.   

Thiago dos Santos: Vou usar aqui um pouco da pessoalidade, eu sei que a tecnologia está 

muito inserida no teu trabalho há muitos anos, perguntar pra você se você entende que elas 

facilitam ou dificultam, eu acho que sei a resposta (risos). Mas fala um pouco, porque o 

desenho do papel da tecnologia você já deu, elas dificultam ou facilitam? Você é a pessoa 

mais indicada pra desenhar o que é tecnologia, porque muitas vezes a gente pensa em 

tecnologia como o computador. 

Entrevistado 6: É, vamos lá, acho que a primeira coisa que eu tenho que deixar claro, até 

pra questão de registro aqui, é que o meu lugar de fala é completamente diferente. Ao longo 

do meu processo de formação enquanto professor, teve um momento em que no doutorado, 

uma crise existencial, tipo assim, “eu estou fazendo doutorado, eu com vinte e poucos anos 

vou ter um título de doutor, assim como com 20 anos eu tinha o título de graduado. Sou uma 

criança, o que que eu estou fazendo aqui?", você não sabe né. E eu tive uma crise existencial, 

eu conversei com a minha orientadora e falei: "estou fazendo doutorado em tecnologia nuclear 

e pra onde que eu vou depois?", não existe isso no Brasil, onde que eu vou trabalhar? Minha 

esposa estava grávida na época, então o que a gente vai fazer? Na verdade, até um pouco 

depois que ela ficou gravida, mas enfim, e junto com o doutorado eu comecei uma graduação, 

que é em tecnologia, que só pra título de registro, é graduação na área tecnológica, na área 

de processamento de dados. O que me fez olhar, pedagogicamente as coisas de forma bem 

diferentes e romper alguns paradigmas, que é a questão de como pensar uma prova por 

exemplo. Eu vejo que é uma visão ainda muito prejudicada de quais são os potenciais de 

tecnologia. Existem discursos falaciosos, totalmente desprovidos de significados pro 

professor, muito superficial, umas das coisas que a gente tem, por exemplo, o discurso, "Se 

você acha que você vai ser substituído por um computador, então você de fato vai ser.", sabe 

aquela coisa? A gente discutiu isso 10 anos atrás, e hoje de novo, a questão do Youtube, por 

exemplo, não é o computador quem gravou aquela aula, é um professor, só que agora a 

audiência dele não é mais aquela sala com 30 alunos. Não tem limite, tem gente que assistiu 

a minha aula, pra tirar dúvida, que está em Portugal, Moçambique, você consegue ter o 

rastreamento ali pelo algoritmo do Youtube e quando eu dou uma olhada eu penso: "caramba 

que absurdo que é isso". Então, quer dizer, isso já aconteceu. Dentro das universidades 

brasileiras, a discussão da importância das tecnologias na construção do conhecimento, 

porque em sala de aula não significa muita coisa aquilo, a gente tem que delinear muito bem 

o que é. Então, o uso de tecnologia como ferramenta e estratégia pra auxiliar na construção 



229 
 

 
 

do conhecimento humano por parte dos alunos, mediado pelo professor, não se discute. Pra 

você ter uma ideia, um professor que trabalha comigo nesta escola de Santos, ele tem 

mestrado em educação, ele é da área de matemática, ele fez o mestrado dele em uma grande 

universidade privada aqui de São Paulo, e ele fez sobre gameficação, foi o primeiro trabalho 

a respeito de tecnologia em sala de aula nesse sentido que aquela universidade estava 

discutindo. Foi um clima super tenso ele me contou, poque nós estamos falando que em 2020, 

essa universidade, pela primeira vez passa a discutir algo consolidada na psicologia, porque 

a gente está falando de gameficação, mas não é de games, "vou brincar com os alunos". São 

conceitos bem consolidados de mecanismos de recompensa e mecanismos de punição, que 

a psicologia já desenvolve isso a décadas, por isso que hoje a psicologia é mais moderna. 

Pela primeira vez foi colocado, quer dizer, a gente tem muita coisa que avançar ainda e de 

novo, o que é completamente compreensível, dá pra entender o porquê isso acontece no 

Brasil, porque nossos problemas são muito anteriores a isso. Eu não tenho como falar em 

mudar a estrutura de um curso em licenciatura pra trazer uma série de possibilidades e 

ferramentas de tecnologia para que isso possa alterar o repertório deles e dos outros 

docentes, sabendo que pode fazer assim, pode fazer assado, ter segurança em lidar com 

tecnologia, se quando ele chegar na escola privada, não tem internet, não estou falando de 

escola pública, a gente não precisa chegar no limite dali, que a gente já sabe. Aliás, se a gente 

for resgatar o que aconteceu agora na pandemia: começou a pandemia, foi pro modo online, 

os alunos da escola pública não tinham acesso, ninguém fez nada... ninguém fez nada... 

ninguém fez nada... agora tendo passado um ano, a secretaria de educação se movimenta 

para que até o final do ano as escolas públicas do estado de São Paulo, que é o estado mais 

rico desse pais, mais desenvolvido tecnologicamente, que possui as três melhores 

universidades, até o final do ano as escolas vão ter banda larga de 100 mega. Isso significa 

grosso modo que em 2021 pra 2022 as escolas públicas do estado de São Paulo vão estar 

chegando em 2010, e a gente lida com isso como "nossa até que enfim". De novo, reflexão 

crítica, olha o absurdo que a gente está falando, a gente está aplaudindo algo que já devia ter 

acontecido há muito tempo, porque não é a tecnologia, é a possiblidade de você poder 

acessar conhecimento. É a possibilidade de você fazer atividades de discussão com um grupo 

de alunos de uma outra escola e ampliar teu poder de argumentação, de você ouvir alguma 

coisa que teu grupo não te falou naquele momento. Não é a tecnologia pela tecnologia, e pra 

piorar que eu acho que é a pior coisa que a gente tem, a gente vem com esse movimento de 

discussão de tecnologia pelo menos brincando, desde que a gente se conheceu, há 15 anos, 

na primeira escola, a gente já via uma conversa a respeito de tecnologia, uma escola que era 

construtivista, certo? Não tinha tecnologias possíveis pra construir, pelo menos em física 

naquele momento, não existiam ferramentas digitais, que pudessem ser utilizadas pra 
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construir conhecimento a gente está falando de física, é uma outra área, são outras 

complexidades que a biologia não tem, ela tem as particularidades dela, a sociologia tem as 

suas particularidades, cada um tem as suas particularidades. Então, desde aquela época a 

gente já vinha falando sobre isso. Chega agora em 2020, final de 2019 começou na China, 

vem 2020, ninguém achando que ia acontecer nada (risos), e eu anunciando " Não, não vai 

ser um mês, a gente está no Brasil, caiam na real a gente está no Brasil, um dos países mais 

desiguais" para além de qualquer coisa que a gente possa colocar aqui em discussão, a 

estrutura social do país é essa. Eu vi muita gente falando, do ponto de vista da educação que 

a pandemia, ela forçou o uso de tecnologia em sala de aula e que após o final da pandemia 

a educação no Brasil passaria a ser outra, porque aquilo que entrou em sala de aula, essas 

ferramentas, essas estratégias, vão mudar por completamente, aquela brincadeira lá, "antes 

da pandemia" e educação "pós pandemia", como se fosse "antes da era comum" e "depois 

da era comum", e por aí vai. A possibilidade de uma discussão crítica, reflexiva, me fez falar 

o seguinte, a gente vinha tentando construir um caminho onde o professor pudesse ter um 

pouco mais de clareza da importância da tecnologia em sala de aula, e a pandemia não está 

trazendo isso. Eu acho particularmente, que o movimento que está acontecendo não é a maior 

aceitação da pandemia, pelo contrário, eu acho que da forma como as coisas aconteceram 

em especial no Brasil de você pega professores que mal tem internet na própria casa. Enfim, 

a experiência dos docentes com tecnologia nessa pandemia vai fazer com que exista, sobre 

a minha perspectiva, então assim, não é factual, isso é mera opinião, a gente vai separar o 

que é opinião do que é fato aqui, porque a gente não tem essa resposta ainda, a gente vai 

verificar nos próximos anos como isso acontece, mas a minha tese é de que a pandemia e a 

necessidade de todo mundo ter que usar a tecnologia de forma sem ter sido preparado, eles 

acham que, em geral né, espelhar no powerpoint o slide, é usar tecnologia, ou transmitir uma 

aula, em uma educação a distância (EaD) tem metodologias próprias pensadas pra isso 

funcionar, a gente está fazendo outra coisa. A experiência foi tão frágil, tão ruim que assim 

que possível, a esmagadora maioria dos professores, que talvez tivessem antes da pandemia 

pensando em flertar com um uso de uma tecnologia e iniciar nas suas aulas, eles vão abolir 

e vão voltar pro giz e lousa de forma massiva, porque a experiencia foi péssima, é isso que a 

gente teve, é exatamente isso. Então, se eu pegar as escolas públicas com as quais eu 

conversei com o secretário de educação, era mandar um ensino híbrido, que já vem com toda 

a terminologia errada também, o ensino a distância que também não era isso que a gente 

estava fazendo, ensino remoto talvez seja o melhor. Consistia em mandar um pdf para um 

grupo de WhatsApp, que eram onde os alunos estavam, isso não vai acontecer. Então, a 

minha perspectiva é, que o uso de tecnologia na esmagadora maioria das escolas vai ser 

péssima e pra você de novo ter uma ideia, ao mesmo tempo em que eu ouvi secretário de 
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educação, coordenadores de educação municipais dos quais eu conversei, que não foi de 

uma única cidade da Baixada Santista, foi de algumas cidades, dos quais eu conversei em 

plena pandemia, tanto de forma presencial indo lá de máscara e conversar com eles, se 

oferecendo pra ajudar com o conhecimento que a gente tem ou seja online. O que acontecia 

era, olha que loucura, não sei se você sabe disso mas, o pai e a mãe tinham um celular pra 

todo mundo em casa, com um chip e é obvio que não consegue assistir vídeo aula, não 

consegue ver essas coisas todas. E aí então a mãe ia na banca de jornal, na vendinha ali, e 

comprava outro chip, que custava 5 reais o chip, porque vinha com 15 reais de crédito, 10 

reais a mais de credito pra internet. Então, ele colocava esse chip, entrava no novo grupo do 

WhatsApp do professor, esse professor deveria ter 30 alunos vamos supor, no final de um 

mês tinha 120, mas eram os mesmos alunos só que eles estavam trocando de chip pra 

conseguir acessar, quer dizer, de um lado estava acontecendo isso, do outro lado, e aí eu falo 

categoricamente porque assim, nesse período que eu fiquei afastado dessa escola que eu 

estou voltando, meu filho continuou estudando lá. O investimento financeiro de mudanças 

estruturais, de reforma estrutural no prédio, para ter circulação de ar, posição diferente das 

salas de aulas, ar-condicionado, internet, tecnologia pros professores. O investimento 

financeiro do começo da pandemia até o começo desse ano, quando o presidente da escola 

fez uma reunião com todas as famílias, série por série. Não foi todo mundo ao mesmo tempo, 

série por série, no começo do ano, ou seja, tinha dado 10 meses no máximo de pandemia. Já 

estava em 2 milhões e meio de reais de adequações. O que você tem lá? A velocidade da 

internet que já era absurdamente alta, chegou no limite que era possível, há 3 professores em 

comum nosso que estão lá hoje. Em todas as salas de aula há uma câmera de vídeo artificial, 

que seguia automaticamente o movimento do professor, que transmitia essa aula ao vivo em 

4k, a escola inteira operando em 4k simultaneamente sem delay nenhum, com em cada sala 

de aula uma câmera em 4k com inteligência artificial, parte dos alunos que estavam em sala 

de aula também conseguiam ouvir os alunos que estavam em casa porque em cada sala de 

aula eles instalaram uma tv de 80 polegadas em 4k, recebendo as imagens dos alunos que 

estavam em casa para ter uma maior interação entre eles. Quer dizer, 2 milhões e meio de 

reais, essa tecnologia, deixa eu pensar aqui, 25 salas de aula, os caras não vão jogar 25 TVs 

4k fora, essa sala de aula do jeito que ela está montada hoje, ela vai permanecer. Vai usar? 

Não, porque quando todo mundo for pro presencial não tem o porquê usar aquela tv, a não 

ser pra uma outra coisa. Agora olha essa experiência com tecnologia, e os professores tinham 

um suporte entre eles, tipo "nossa eu descobri tal coisa", então eles conseguiam conversar. 

Inclusive eu descobri novas tecnologias que eu não conhecia e comecei a utilizar também, 

embora esteja falando de tecnologia e usando um monte de coisa, achando que sou super-

radical em tecnologia de forma consciente nos últimos 20 anos, e aí eu olho a aula do meu 
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filho, passo por traz indo na cozinha e dou aquela olhada no computador, sabe? Aí é uma 

professora de educação física, usando um recurso, eu falei: "Pera, pera, deixa eu ver isso 

daqui, cara que fantástico!". Só que isso, representa 0,000001% do corpo docente que existe 

nesse país. Então, como a gente não pode julgar o todo por esse ponto por essa 

pequeníssima parte, mesmo que fosse 1%, não é justo cognitivamente falando, não é justo 

falar que é igual aos outros 99%, quanto mais se eu estou olhando só essa ponta. Então, 

minha expectativa em relação a tecnologia, a gente vai regredir pedagogicamente de maneira 

absurda nos próximos anos. Ou seja, eu estou indo na contramão, literalmente do que está 

todo mundo falando. Porque o discurso é outro "os ganhos que se tiveram...", não existe 

ganho, não houve ganho, não é tecnologia em sala de aula, não é isso, pouquíssimos 

professores conseguiram de alguma maneira, dialogar de alguma forma, não sei como, não 

dá para contabilizar, é injusto.    

Thiago dos Santos: Eu sei o meu papel aqui, porque é uma entrevista, a minha opinião não 

vale, mas eu também entendo isso. Porque é aquilo que você falou, a tecnologia que está 

sendo utilizada, ela na verdade está sendo só uma operacionalização para continuar sendo 

dada a aula, mas os professores, pelo menos o que eu percebo, com algumas conversas fora 

das entrevistas, é isso que você falou. E o sentimento, é só opinião também, de que isso pode 

ter um efeito contrário. E só pra fechar, porque é o último bloco agora de perguntas. Primeiro, 

sobre o trabalho durante a pandemia, o que que mudou e como ficou? E se você acredita que 

trabalha demais, como é a questão do tempo na realização do teu trabalho. Então, pandemia, 

de forma geral, se você acha que trabalha demais e como é o tempo do dia em relação ao 

trabalho e quantidade de horas e assim por diante e se você se sente valorizado como 

professor em todos os aspectos. 

Entrevistado 6: Bom, acho que em primeiro lugar, em relação a carga de trabalho docente, 

vinculada a pandemia, a minha resposta muito provavelmente vai ser totalmente discrepante 

de todos os outros. Porque o que aconteceu comigo foi que eu deixei a escola em que eu 

estava, que eu era coordenador, no final de 2019, peguei uma quantidade de aulas em Santos 

muito pequena, e que imediatamente após um mês e meio de aula presencial, entra em 

quarentena e vamos para um modo remoto. Então, o que eu mais tinha na verdade, era tempo. 

A questão tempo que pra mim é completamente diferente de todos os professores que eu 

conheço, amigos que a gente trabalhou junto, eu sei que foi super difícil, não posso me colocar 

nesse lugar, não porque sabia lidar com tecnologia ou que pra mim não seria um problema, 

não é essa a questão. A questão é porque simplesmente eu estava com muito tempo de fato, 

inclusive se não tivesse tido a pandemia, eu também estaria com esse tempo bastante livre. 

Tanto tempo livre que eu acho que em 6 meses eu produzi mais do ponto de vista pedagógico 
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educacional do que em 14 anos de carreira em sala de aula, de produção. Pensar em 

educação como eu te falei, em escrever, em 6 meses li muita coisa, escrevi 2 livros, dando 

quase 500 páginas, incluindo o manual do professor sobre metodologia ativa trazendo algo 

bem denso mesmo, até pra dar 500 páginas. Então, essa questão particular pra mim não me 

impactou, mas aqui em casa como eu falei, a minha esposa, ela é professora e ela não estava 

nesse mesmo lugar... na verdade ela é auxiliar de sala aqui. Só que o que acontece, no caso 

dela como experiência, o caso dela, ela estava auxiliando a professora que não é que só não 

tinha domínio de tecnologia, mas era uma aversão declarada a tecnologia. Conceitos 

elementares de tecnologia como por exemplo, botar uma letra maiúscula ao digitar coisas 

desse tipo, da escola de elite em São Paulo e que assim do jeito que estava nunca foi forçado 

a ter que mudar. Então, ia levando, coisas muito elementares mesmo, a minha esposa junto 

com a outra auxiliar de sala que trabalha com essa professora quase que praticamente 

assumiram a aula, porque elas dividiram aquela classe em 3 turmas. Então, ela se tornou 

professora, saiu do lugar de assistente e trabalhou efetivamente como professora. E aí sim 

eu consegui olhar, além dos amigos e amigas que eu tenho que são professores e 

professoras, aqui em casa eu via diariamente a carga de trabalho que se deu pra ela.  

Thiago dos Santos: Vou colocar assim, aqui não tem nada de misticismo, vidência nem nada, 

mas o fato de você já ter dado esse passo pra tecnologia, pro desenvolvimento de aula 

diferente e produção de conteúdo isso tudo acabou no momento que a pandemia aconteceu? 

Ainda está acontecendo, mas quando ela é declarada, deflagrada e é considerada uma 

pandemia, tudo aquilo que eu estou colocando aqui, aí você concorda ou discorda, não sei. 

Tudo aquilo que as escolas começaram a fazer, mesmo sem saber como, porque você já tinha 

isso guardado, já utilizava e já fazia, mas obviamente eu falo do tempo, porque assim, isso 

demandou muito tempo seu pra ser feito, talvez não agora.   

Entrevistado 6: Isso no começo da minha carreira docente. Olhando por essa perspectiva 

faz todo sentido o que você está falando. Pra mim que durante anos foi se consolidando 

paulatinamente cada coisa no seu devido tempo, com sua devida profundidade, com a devida 

negociação com a escola, com aluno, processo de reflexão reconstrução daquilo que 

precisava, isso levou muito tempo de fato. Se a gente olhasse, se eu tivesse construído isso 

agora, com certeza ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com todos os professores, faz 

todo sentido o que você está falando, concordo totalmente é bem por aí. Eu não me senti 

pressionado em ter que aprender coisas do dia para a noite em que muita gente teve que 

aprender, e a questão não é aprender, é se sentir à vontade com isso. Porque envolve mais 

coisa, o se sentir à vontade é “eu vou fazer isso, mas será que eu estou tirando o significado 

anterior a ele. Será que eu estou dando um novo significado?” e ao dar um novo significado, 
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que significado é esse que eu estou dando atinge meu objetivo? Melhorou? Até pode ser que 

melhorou, eu vejo isso, fiz bastante disso, eu também tive que desenvolver algumas coisas 

das quais eu trabalhava. E aí acho que vem bem do que você estava falando, de certa maneira 

como eu estava com muito tempo livre, não era uma coisa que eu estava fazendo por conta 

necessariamente só da escola, até porque eu não coloco a escola como instituição em 

primeiro lugar, eu coloco meus alunos sempre. Eu não estou trabalhando para a instituição, 

estou trabalhando para os meus alunos que são eles que me importam e ponto. Em certa 

medida eu tive que desenvolver algumas coisas, que eu continuo trazendo hoje, meus 

materiais são modulados dessa maneira. A tecnologia que a gente não tinha lá atras, a gente 

queria fazer uma construção de conhecimento de física, não adianta querer falar assim 

“vamos levar os alunos pra um laboratório fazer um experimento em física e ver se eles 

conseguem chegar na equação” não é assim trivial desse jeito, está muito distante da 

realidade. Nesse meio de caminho surgem coisas que eu acho fantástico como elas surgem, 

porque elas surgem e eu acho fantástico como elas surgem, porque elas surgem e não são 

fechadas para um público restrito, elas são abertas, são ferramentas abertas. Não sei se você 

já ouviu falar a universidade do Colorado em Boulder nos Estados Unidos, ela tem um 

laboratório que desenvolve mídias digitais, chama-se PhET eles criam simuladores de 

geografia. Por exemplo vulcanismo, tectonismo, crescimento demográfico tem alguns 

simuladores de geografia, química, biologia, matemática, 80% são de física e eles estão lá 

gratuitos. Não precisa de nada além do teu navegador, não precisa de um computador 

pesado, você pode fazer pelo celular, e ele simula como seria no laboratório. E ao fazer isso 

você tem condições de pegar essas grandezas e ter mais controle sobre elas, inclusive sobre 

processo pedagógico que você vai desenvolver ali. Então o que eu fiz, estava na escola 

presencial ano passado, eu não tinha segundo ano, só tinha turma de terceiro ano, que é o 

terceirão que era fórmula, fórmula, fórmula. Eu fiz experimentos com eles, eu peguei esse 

simulador aí tem as leis de ohm o que a gente faz na sala de aula do ponto de vista tradicional? 

Escreve ela U=r.i U tensão R é resistência, desenha, mostra uma foto, leva um circuito, 

mostra, faz isso, escreve e faz conta, mas o aluno não consegue. E aí que eu brinco, que não 

é bem uma brincadeira, na verdade. Nós quando éramos alunos, nós aceitamos, apertamos 

um botãozinho “trust you” confio em você. O que o aluno tem é ou eu confio ou não confio no 

que está sendo falado ali, e muitos professores os alunos não confiam. Então, a gente fazia 

isso, apertava um botão de confio no que você está me falando, “se minha professora de física 

me disse que U = R.I, beleza. está bom, vida que segue”. E eu consegui, e eu fiz um 

experimento com o terceiro ano. E olha que interessante, esse terceiro ano passou a vida 

inteira dele num processo pedagógico baseado em prova, em verbalização de conteúdo, de 

transmissão vertical, conteúdo, conteúdo, conteúdo e quando chega no final do primeiro 
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semestre do terceiro ano, os cara estão pra sair da escola em um momento pandêmico, tenso, 

eu falo “gente vamos fazer diferente”. Compartilho com eles um simulador cada um estava na 

sua casa, estava todo mundo 100% online naquele momento. Eu vou explicar como esse 

simulador funciona, expliquei, o que acontece, a aula começa com uma sequência ordenada 

de “você vai fazer isso, vai pegar tal coisa e colocar aqui” primeiro reconhece o ambiente para 

ter segurança de estar trabalhando naquela página, você vai montar isso, vai pegar tal coisa, 

fez, anota as tuas observações, a “lâmpada brilhou mais, a lâmpada brilhou menos”. Não 

começa com conteúdo, eu explicando o que é resistor, a gente não começa desse preceito. 

A gente faz um experimento que é o que a ciência faz, Einstein não saiu escrevendo equação, 

nenhum cientista começa escrevendo equação a não ser os teóricos puro. Todo mundo parte 

de um fenômeno, uma serie de experimentos, e a última coisa que se faz é escrever uma 

equação, na escola o que a gente faz? Pega uma equação pronta e fala que física é isso, não 

é, é outra coisa, e eu consegui trazer essa outra coisa para a sala de aula. Então, a gente 

parte pra experimentação mesmo sem ter um laboratório, o laboratório de física é 

extremamente caro pra eu botar 30 alunos, fios, multímetro, amperímetro, é tudo muito caro. 

E hoje uso o acesso gratuito, pego os 30 alunos “gente é essa sequência bota isso, bota 

aquilo, e anota o que você percebeu e começa a fazer registro autoral”. É percepção dele, 

não é a minha, a minha seria se eu fosse dar aula na lousa, isso aqui é isso, acabou, aceita, 

essas percepções, vai colocando, bom, sabe o que aconteceu? Eles escreveram o U=R.i, eu 

não precisei falar pra eles. Eles perceberam que se multiplicassem a corrente pela resistência 

elétrica fazendo uma serie de vezes aquele experimento mudando os valores, eles 

perceberam isso. “Então, vamos fazer o seguinte não vamos fazer por extenso, vamos 

abreviar, vamos chamar de U” dei a letra os caras escrever U=R.i eu falei “sabe o que vocês 

fizeram?” eles falaram que não, falei “abre a tua apostila, isso aqui eu falaria para vocês e 

vocês simplesmente iam aceitar como verdade, vocês construíram esse conhecimento, não 

foi eu, eu conduzi um processo de forma intencional e vocês fizeram isso”. Quando eles me 

olharam eu falei “vocês conseguem imaginar vocês escrevendo equação de física, vocês 

criando e descobrindo como a natureza...”. Porque uma equação é como a natureza se 

comunica comigo, ser humano. É uma linguagem especifica, que é a linguagem matemática, 

linguagem universal, não é o inglês, na Rússia talvez tenha gente que não sabe falar o inglês, 

mas 1+1 aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou na Rússia os símbolos são os mesmos, e vai 

dar dois, é a linguagem universal. Vocês conseguem se imaginar construindo essa equação, 

a primeira pessoa que conseguiu fazer foi a 150 anos atrás, 200 anos atrás, que é tido como 

um gênio e que revolucionou a nossa sociedade para eletrificar, ter a lâmpada elétrica? Não, 

o significado da aula estava dado aí. Minha importância não é pegar 10 exercícios da apostila 

e falar que todo mundo acertou todos os exercícios. Eles têm noção que são capazes de 
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construir o conhecimento deles, se algum deles divergisse disso, meu papel era mediar esse 

processo e dizer “olha isso aqui” e não falar pra ele que U=R.i e ele falar “ah é isso” todos eles 

chegaram, e isso que é o louco, eram 30 alunos que chegaram a mesma conclusão. Isso deu 

um trabalho, o tempo da pandemia que foi tomado, o simulador estava lá de graça, mas não 

tinha orientação de como utilizar isso. A estrutura de aula eu que criei e hoje todas as minhas 

aulas são baseadas nisso, minha aula começa com experimentação em simulador, será que 

a massa importa para a cor? Será que o time que o cara torce vai mudar a velocidade do 

carro? Então, eles vão criando experimentos e vão chegando lá. Então, olhar o simulador e 

pensar nas atividades e preceder a formalização do conhecimento, do saber humano que foi 

construído ao longo de décadas, séculos, isso deu trabalho. Porque eu tive que me colocar 

no lugar de aluno e falar “cara eu quero que façam isso, tenho intenção de mudar isso aqui, 

isso vou colocar para provocar pra ver se desvia, o que eles percebem, e eu tenho que colocar 

pergunta certa da forma certa...”. Então, isso levou muito tempo, e são muitos simuladores 

que tem, isso é um salto muito grande. Então, se a gente for falar assim, hoje eu consigo fazer 

uma aula 100% construtivista em física e os alunos conseguem construir as coisas. E essa é 

a ironia das coisas, porque eu não tinha essa ferramenta na outra escola. Hoje eu estou em 

uma escola super tradicional cuja metodologia de ensino é uma apostila, mas que eu com a 

minha possibilidade de docente, vamos dizer assim, esse caminho docente que eu quero 

fazer, eu consigo fazer a construção do conhecimento. Para eles no começo pareceu 

estranho, porque tudo era dado e hoje percebem o seguinte “não dependo de ninguém, eu 

sou inteligente, eu tenho capacidade”. Desde a menina e o menino que tinham mais 

dificuldade em física e que nada fazia sentido para os que dominaram aquela coisa e que 

falavam “putz é isso” entendeu? Tem essa coisa, é uma loucura. 

Thiago dos Santos: Pra eu conseguir fechar, se eu falasse assim “você trabalha demais” não 

colocando isso pelo lado ruim, muito pelo contrário, às vezes a gente coloca esse tipo de 

pergunta e pode parecer. Você trabalha demais acho que você colocou isso, eu digo trabalha 

demais por que produz, pelo tempo, sente valorizado? Valorização tem instancias, os alunos 

uma valorização, os pais, a escola e você me colocou aqui quando a gente pausou a questão 

da remuneração, então fala sobre isso também  

Entrevistado 6: Tem várias perspectivas realmente. Da remuneração, a escola de Santos, o 

valor que elas pagam, ela está em uma das que mais pagam em Santos. Está muito longe 4 

vezes mais do que um processor de escola pública ganha equivalente a hora/aula. Então, 

para uma relação em Santos não dá para falar, embora o custo de vida em santos tenha 

aumentado absurdamente nos últimos anos e para o padrão de escola de mensalidade que 

se tem em Santos, eu não posso dizer que é uma má remuneração. Ela é razoável, acho que 
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ela é justa, ainda mais se a gente usar de referência de comparação, trabalhar duas manhãs, 

eu ganho muito mais que alguém que trabalha todos os dias 8 horas por dia, muito mais, 

porque soa de novo as relações que a gente tem aqui nesse país. Quando a gente trás aqui 

pra São Paulo tem uma questão que está por trás disso, como eu falei aquele negócio da 

questão de avaliação, enquanto eu estava como coordenador, eu conversava individualmente 

com os professores para acompanhar como eles estavam se sentindo. Eles sempre se 

sentiam que estavam devendo alguma coisa para a escola, eu me coloco nesse lugar também, 

porque eles sempre estavam trabalhando fora da aula. Uma hora eles estão fazendo a prova, 

aplicam a prova, corrigem aprova, quando terminam de corrigir a prova eles estão corrigindo 

cadernos. Que aí, por exemplo, eles levam 150 cadernos para casa, e não é corrigir, é avaliar. 

É ler 150 cadernos para fazer essa avaliação em 15 dias, correção não é avaliação é 

completamente diferente. é uma carga sobre humana. Tanto que nessa escola se corrige 

caderno duas vezes por semestre. Então, duas vezes por semestre os professores recolhem 

os cadernos dos alunos e levam pra casa, um dos nossos amigos tem muita aula nessa 

escola, ele só está lá hoje, e ele fica domingo, se você ligar para ele domingo 2 horas da 

manhã ele está acordado corrigindo caderno, provavelmente. O que a escola fez, como foi 

uma concepção de instrumento de avaliação dessa escola, é própria dela, e eles sabem 

claramente a complexidade que é, porque a escola começou muito pequenininha, eles tinham 

6 alunos em cada sala de aula. Então, os professores pediam para corrigir caderno toda 

semana, porque era só 6, era rápido e a escola hoje tem 3 salas de cada turma com 26 alunos. 

Então, cresceu muito e o trabalho docente consequentemente cresceu. Então, o que eles 

fizeram, a hora aula dessa escola, o objetivo deles é ser a maior, e de fato, quando você olha 

no site do Simpro que os professores colocam, o fundamental 2 é a maior hora aula que tem. 

E o que eles fizeram? Eles romperam, a primeira escola que eu vejo que tem coragem de 

fazer isso, o valor da hora aula do Fundamental 2 com o do Médio é o mesmo, não tem 

diferença. Só que o do médio não é a maior hora/aula que tem, só o do fundamental 2, apesar 

de ser a mesma. porque as escolas pagam mais no médio. Em relação ao Fundamental 1 que 

tem os mesmos meios de interação, o mesmo trabalho, a ideia deles é conseguir equalizar. 

Era 7% de diferença do valor e o objetivo era equalizar e pagar a maior hora aula que se tem. 

Porque é uma escola comunitária, muito claro o que eles querem. Então, eles querem os 

melhores profissionais e eles vão pagar os melhores profissionais da melhor forma possível. 

Só que os profissionais estão toda hora trabalhando de fato. Lá não dá pra falar o seguinte 

“eu vou pegar trás manhãs cheias lá e mais duas manhas cheias em outra escola” você não 

vai dar conta, porque na hora de pegar caderno é muito complicado, você vai trabalhar 

madrugada mesmo. O que eles fizeram, aumentaram o valor da hora aula, para que esse 

processo de correção de caderno fosse o mais justo possível. Eu sei que estou fazendo uma 
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defesa que pode parecer injusta, porque eu estou falando de uma escola privada comunitária, 

mas eu acho que é um exemplo que se tem ali de valorizar docente. Porque eles não estão 

fazendo isso pro dono da escola ficar mais rico, até porque não tem um dono da escola, a 

escola é comunitária. E até pouco tempo era deficitada financeiramente, ou seja, a 

comunidade botava dinheiro, além da mensalidade, se botava dinheiro. E hoje a escola já 

consegue se bancar porque cresceu muito, o que sobra investe em formação docente, tem 

muita reunião, são três reuniões por mês, e não é de 1 hora. Tem um investimento muito 

grande em professores, de mandar professores para fora do país, estudar e voltar, porque de 

novo não é justo falar, é uma escola comunitária que não visa lucro. 

Thiago dos Santos: Não está no roteiro, mas vou fazer essa pergunta porque ela pode ser 

bem interessante. Vou fazer duas perguntas, você fica à vontade aí. Consolidando, nesse 

segundo semestre você vai estar nessa escola aí e na de Santos, você acha que tem a 

tendencia de você largar a escola daqui? Estou perguntando por conta de tudo que você falou, 

da estrutura, do trabalho, da remuneração e tudo mais. E a minha última pergunta é: você 

entende que seria possível aqui em Santos, talvez não acompanhar a remuneração, mas a 

estrutura, o pensar... Que mudanças poderiam acontecer? Você tem essa visão das duas 

realidades, claro que São Paulo é uma cidade economicamente a mais poderosa do país, 

mas mesmo assim, mudanças que poderiam acontecer aqui. 

Entrevistado 6: Na verdade, deixa eu responder sua pergunta final que eu não respondi. Eu 

me sinto muito valorizado como professor pelos meus alunos, eu vejo claramente que eles 

me valorizam enquanto professor e ser humano. Não tem aquele cara que falam “você só dá 

aula”. Por conta da relação que se estabelece com eles, que é mediada pelo conhecimento, 

acho que passa por aí. Então, pela comunidade escolar, digo assim, pelos outros professores, 

meus companheiros, eu me sinto valorizado, eles reconhecem meu trabalho. A escola como 

eu falei financeiramente, razoável, acho que sim, não seria justo dizer que não. Em relação a 

pais, na escola de Santos teve uma reunião que eu participei que era online, que foi uma mãe 

só falar comigo. Nessa daqui de São Paulo, se deixar eles entram na sala de aula para te 

ensinar como você tem que dar aula, não importa quão bom você seja. O movimento que a 

escola fez é, professor não entra em contato com pai nem mãe jamais, não vai tomar essa 

pressão, até para que o processo pedagógico possa se realizar. Então, tem esse 

distanciamento, por um lado é bom, por outro ruim, mas tem um acompanhamento muito 

próximo das famílias por um outro grupo de coordenadores que transmitem as informações 

que são necessárias. Então, pelas famílias algumas me sinto valorizado, que conversam e 

falam “que legal a gente viveu juntos algumas coisas em relação a isso, que eu transmiti para 

vocês, que fazia parte do trabalho de vocês também, nosso junto”. Agora o louco de tudo isso 
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é que eu vejo claramente, acho que é um consenso dos professores, que a sociedade não 

valoriza. E não é questão de pagar o valor que os professores merecem até porque o valor 

da hora aula como eu disse é bem distante do que muito advogado recebe, não é essa a 

questão. É de valorizar, de olhar para a profissão e reconhecer a importância dela. E também 

entendo por que a sociedade quando estava na escola, pais, mães, tios, tias, avós, 

participaram de um processo de educação que era transmissão de informação, tinha uma 

violência aí atras. Se a gente for olhar a décadas atras, era um processo fisicamente violento. 

Então, não dá pra se esperar que exista uma valorização profissional com o contexto histórico 

que você tem da educação no Brasil, a gente vai ter que construir isso e como a gente constrói 

isso é um enigma. Acho que isso encerra a questão da valorização. A sua pergunta foi se 

existe a possibilidade de eu sair da escola de santos e ficar só na de são Paulo, sim! Não é 

por conta da escola, mas é por conta de uma complexidade pessoal, tenho duas crianças 

pequenas e minha esposa como também é professora, também tem que estar cedo na escola, 

eles não estão na escola que ela está. Então, é uma contramão por que a escola de São 

Paulo não tem infantil e minha filha mais nova tem 4 anos então tem que estar na escola, tem 

que estar em dois lugares ao mesmo tempo então tem essa questão. Existe a possibilidade 

por uma questão de organização temporal de estar em duas cidades ao mesmo tempo, seria 

por conta disso. Senão fosse por conta disso, se tivesse tudo arranjado, se tivesse essa 

estrutura dada já, eu vejo que tem uma importância muito grande o que eu estou conseguindo 

construir com os alunos que estão chegando na minha mão e eles estão percebendo isso, 

isso me faria ficar. Então, se um dia, não é “se” não é uma condição, eu acho que é uma 

questão temporal. Acho que quando isso for acontecer, o que mais me dói o coração são os 

alunos que tenho lá. É engraçado por que no último dia de aula um aluno perguntou 

“professor, você vai voltar para São Paulo hoje?” eu falei “vou passar na casa da minha mãe, 

as crianças estão lá, vou almoçar e a gente está subindo” aí ele “era pra eu ter ido ontem”. Os 

pais dele são separados, o pai mora no interior, “só que como estava sem documento só vou 

poder ir amanhã” “como você vai” ele falou “vou de ônibus” falei “cara, você está em uma 

pandemia, você vai entrar em um ônibus, arriscado”. E eu fui conversar com o coordenador, 

falei “olha, está acontecendo isso, isso, isso, tem algum problema de eu oferecer carona para 

ele, a gente combina com o pai dele e eu entrego ele na mão do pai dele, ao invés de buscar 

o menino na rodoviária e botar o menino para correr um risco de saúde, de se contaminar de 

forma desnecessária, já que eu estou indo para lá”, ele falou “não tem problema nenhum, só 

vou confirmar com o pai dele se tem problema”. Bom, no final das contas o aluno veio de 

carona comigo, o pai dele veio buscar ele pertinho aqui de casa. A gente conversando no 

meio do caminho, eu tinha comentado que ia voltar pra essa escola, e ele “professor você não 

vai sair não né, não vai abandonar a gente” e eu respondi “não fica tranquilo, eu já teria falado 
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que era nosso último dia de aula, teria se despedido” ele falou “não, não fala isso” (risos). Ele 

é um aluno que eu tive que pegar pelo pescoço e resgatar, porque a gente sabe com o que a 

gente tem que lidar. A gente consegue resgatar alguns, e ele era esse daí. Então, você 

imagina um adolescente de 16 anos com 1,97m de altura, jogador de basquete e me 

surpreendeu, porque ele não quer seguir carreira no basquete, ele quer estudar. E ele vem 

para conversar comigo, enquanto professor sobre as coisas. Então assim, vou ficar chateado, 

porque ele seria meu aluno no terceiro ano, não seria o caso se acontecer isso no ano que 

vem. Então, tem situações como essa, não é pela escola, não é pelo dinheiro, mas é por uma 

organização pessoal, se acontecer é única e exclusivamente por conta disso. Sua última 

pergunta era sobre a diferença das escolas de Santos e São Paulo?  

[Comentário sobre as questões] 

O que acontece? O que eu vejo em Santos, as melhores escolas que são consideradas como 

boas escolas e de novo “boas escolas” é muito relativo. As escolas que são consideradas as 

melhores escolas privadas de Santos o padrão de ensino, ou o objetivo de ensino dessas 

escolas aqui em São Paulo são consideradas como escolas superficiais, grandes sistemas de 

ensino, por exemplo, não estão entre... É que assim, é obvio que em termos de quantidade 

de alunos, você tem essa procura, mas do ponto de vista de conhecimento, famílias que 

querem boas escolas por causa de conhecimento e  não por causa de um número, que 

aprovou tantos nas faculdade X, Y e Z. Essas escolas não passam nem perto é o contraponto 

disso. Essas grandes escolas de São Paulo, vou citar algumas que eu não trabalho, mas 

como exemplo, Veracruz, Santa Cruz, Móbile, elas tem uma outra perspectiva, certo? Questão 

cultural é muito grande, nosso ensino é forte, não é porque eles estão enfiando prova goela 

abaixo de todo mundo, depois coloca uma faixa na escola pra falar quantos alunos foram 

aprovados. Eles tem outros objetivos pedagógicos em relação a isso, no final das contas são 

dessas escolas que saem governadores, futuros ministros, se a gente fala do colégio 

bandeirantes, a gente sabe de toda gama de políticos, ministros, que saíram de lá, de direita, 

de esquerda, que saíram de lá. Se a gente pegar os principais expoentes da esquerda na 

política, eles não vieram de escola pública, eles vieram das melhores escolas de São Paulo e 

eles declaram abertamente que são de classe média alta e explicam o porquê o pensamento 

deles é de esquerda. E essas escolas ajudaram eles a construir isso ao longo do caminho, 

por exemplo, a gente tem alguns modelos de escola aqui em São Paulo que em relação ao 

trabalho docente do professor que é isso que você pega muito, não sei se já ouviu falar do 

Colégio Equipe, já ouviu falar? O Colégio Equipe mais ou menos assim: vai ter greve de 

professores, a dona da escola vai chegar no corredor pra você “você vai participar da greve? 

Se você não for fazer greve você está demitido, porque você tem que fazer greve”. E é uma 
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escola conhecida por isso, por defender alguns valores e defender a classe dos professores, 

inclusive as famílias que matriculam o filho e filha ali, tem o mesmo pensamento. Então, 

quando teve em 2018 aquela greve, véspera de eleição, foi exatamente isso, a escola falou 

“nós vamos fechar, a escola vai fechar”. Então, não houve embate entre escola e professor, 

e não houve embate família e escola, porque não haveria aula e não seria reposto isso, 

simplesmente estava todo mundo ali, A questão é: uma escola como essa não é se caberia 

conceitualmente, filosoficamente, em Santos ou na Baixada. A questão é uma escola como 

essa sobreviveria em Santos? Valorizando o corpo docente como ela valoriza, 

financeiramente sobre o trabalho que eles fazem. A educação de Santos quando a gente olha, 

o que também é injusto fazer, porque o poder aquisitivo é totalmente outro, o que as escolas 

fazem, as mais caras de Santos, tirando uma que ressurgiu agora, que nem é um 

ressurgimento apesar de ter o mesmo nome, é outra escola, mas que adquiriu o mesmo nome 

e que cobra x na mensalidade, mas de fato não paga esse x vai pagar y que é bem menos. 

Hoje a mensalidades das maiores escolas de Santos, vai estar em torno de 2500 reais, isso 

não vai dar metade do valor das escolas aqui de São Paulo, não chega a dar metade. Então, 

a valorização do trabalho docente aqui é muito maior, mas também tem outros pontos de 

tensionamento, eu nem sei se são os pontos de tensionamento que não existem em Santos, 

existe, porque é a mesma luta de diária de escolas privadas, essa história toda que a gente 

já conhece. Mas eu acho que tem uma valorização muito maior aqui, mas também tem uma 

concorrência muito maior entre os professores, porque se tem muito mais gente, muito mais 

gente muito bem formada. Mas olhando pro processo de ensino... como que eu posso colocar 

isso, de todas as escolas que a gente já conhece de Santos... se a gente for pegar Paulo 

Freire, vamos pegar ele como referencial, Santos faz um processo de Educação bancária. O 

foco das escolas de Santos são todos vestibular se a gente for falar de Ensino Médio, não 

tem espaço para você falar “nossa escola não se preocupa com vestibular, nós somos isso 

aqui”. Por exemplo, a escola que eu estou aqui em São Paulo ela pode fazer isso, 

simplesmente porque eles têm tanto dinheiro os alunos, que eles vão para a Caltech, MIT, 

vão para Israel estudar. Eles podem não se preocupar com isso, e falar o seguinte “só 25% 

da sua nota é prova, daqui até o final do segundo ano e no terceiro ano, só pra vocês sentirem 

um pouquinho, a gente faz um terceirão, mas o que construiu ao longo de 11 anos todo um 

processo totalmente diferente” já se estabelece. Então, se a gente for citar daqui um pouco 

de Paulo Freire que ele fala da educação bancária que é uma questão, eu acho que Santos 

passa por isso, uma educação bancária que é formada no sentido de que vai formar os nossos 

alunos para vestibular, e a gente vê a ascensão de alguns novos cursos preparatórios de 

vestibular aí, que saem daqueles holofotes dos grandes cursos que a gente tem na 

Conselheiro Nébias, que ficam ali, mas que acabaram sedimentando ali. Tem mais espaço 
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em São Paulo para fazer essas coisas diferentes, porque tem um público maior e como está 

nas proximidades de Universidades Públicas, seja a UNIFESP, seja a Universidade de São 

Paulo eu acho que a gente tem uma diversidade de pensamentos maiores, que permitem 

isso... E aí quando um desses sai e vai pra Santos, alguém com uma titulação maior, 

pensando no processo oposto que eu fiz. Eu estudei a minha base inteira em Santos, pra vir 

para São Paulo.  Então alguém que estuda a base inteira aqui e vai pra Santos, com a 

bagagem de grandes nomes de universidades, passam a ser endeusados. Então, eu vejo 

alguns professores dessa escola que eu estou em Santos, que são daqui de São Paulo, 

mudaram de São Paulo pra lá, tem alguns professores que dão aula aqui e dão aula lá. 

Tem um professor em específico, que ele dá aula em uma grande escola aqui de São Paulo 

e aliás é uma grande escola, que optou por um caminho bem interessante. Ela é uma escola 

super tradicional da Paulista, não é essa tradicional do jornal, mas é uma escola super 

tradicional. Quando eu digo tradicional é tipo Stella Maris em Santos que tem noventa e tantos 

anos, tem muito tempo e é uma escola confessional também. E eles conseguiram romper... 

eu acho que é um experimento que eles estão fazendo na verdade, pra tentar atender 

diferentes tipos de público, dentro de uma classe média alta ainda. As diferentes formas de 

pensar, dentro de uma classe média alta. Que você tem ali um grupo de pais e mães, que 

pensam que educação é a porrada que a gente conhece, transmitir informação e fazer prova. 

E tem os que acham, que tem que pensar, refletir, aprender de maneira diferente. Então, tem 

esse espaço que existe aqui muito maior e tem essa escola que fez esse movimento, que 

criou uma unidade aqui no bairro do lado, por sinal, que é uma escola que leva o mesmo nome 

e tem os mesmos professores que só trabalham com metodologia ativa de aprendizagem. O 

mais próximo que a gente pode falar assim: "construtivismo" uma escola super tradicional que 

adotou uma unidade com essa premissa. E esse professor dessa escola de Santos, trabalha 

comigo, ele dá aula aqui. Aliás ele dá mais aula aqui do que lá, quatro manhãs aqui e uma em 

Santos e ele mora em Guarujá. Então, uma coisa muito importante que mudou muito a 

educação de São Paulo, em alguma medida, tem um reflexo em Santos, pequeno ainda, mas 

que a sociedade santista ainda não valoriza. Em algum momento isso vai começar a 

acontecer, porque ele vai ser necessário para sobrevivência em sociedade. Na verdade, 

sempre foi e a gente está muito atrasado nisso, a chegada das escolas internacionais aqui 

em São Paulo, por exemplo: Avenues, Concept, essas todas cuja mensalidade é de 11 mil 

reais. Consegue conceber uma coisa dessa? Elas mexeram, e assim não é que a família que 

matrícula, tirou um filho da escola e colocou lá, e os outros não, porque não tem dinheiro. 

Não! Foram os quatro filhos para aquela escola, 50 paus por mês de mensalidade, 30 paus 

com desconto, sei lá, enfim. Não da pra pensar em Santos, você tem três, quatro famílias que 

podem fazer isso em Santos, se tiver. E aqui não, é isso. Mas a chegada das escolas 
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internacionais aqui, ela deu uma balançada nas escolas e não pelo medo de perder alunos, 

não foi nem por isso. Mas o que eu vi foi assim, a escola que eu estava coordenado, perdeu 

um único aluno para essa escola, acho que foi pra Avenues. Mas as escolas estavam temendo 

perder os bons profissionais que elas têm, porque imagina quanto você consegue para um 

professor, quando você tem um grupo de alunos que paga 11 mil reais em uma escola que é 

internacional, que a sede dela está em Nova York, por exemplo. E que tem escola no mundo 

inteiro com essa proposta de internacionalização de um conceito, de um currículo e por aí vai. 

Então, o que eu vi foi escolas perdendo mais professores para essas escolas internacionais, 

do que perdendo alunos pra elas. O que acaba mexendo com o Projeto Político Pedagógico 

dela, que estava bem constituído, estava acontecendo no dia a dia, porque esse professor, 

essa professora estava lá há 10 anos, 15 anos e de repente uma escola fala “te pago três 

vezes mais”, vai falar que não? Pra você botar o seu inglês, que você está louco para dar aula 

em inglês há um tempão, que foi estudar, ficou um ano fora, estudou não sei aonde. “E isso 

que a gente quer aqui, você quer vir? A gente vai te pagar bem e você vai trabalhar dar oito 

até as cinco, você vai dar 3 horas de aula por dia, você vai planejar, seu salário é fechado não 

é hora/aula”. Os professores não pensam duas vezes, eles vão. Então, balançou muito, 

quando a gente começou a ver aqui em São Paulo, deu uma balançada em Santos, mas não 

como acho que ainda vai dar. E a questão de escolas bilingues que a gente tem que tomar 

um cuidado enorme, quando fala que uma escola é bilingue. A própria escola que estou 

voltando aqui em São Paulo, fez esse movimento como um reflexo, não como algo ativo que 

eles estavam pensando, mas como reflexo da chegada das escolas. Então, alterou e assumiu, 

a gente não vai ser bilingue, porque essas escolas que falam que são bilingue, não são 

bilingues, não é isso. A gente vai acertar o termo técnico correto e a gente já tinha uma carga 

horário de inglês até porque a comunidade judaica tem essa questão de estar em todos os 

lugares do mundo. Então, tem que ser o primeiro idioma deles, não é nem Língua Portuguesa. 

Já tinha uma carga horária de inglês bem alta, comparada as outras escolas, 

convencionalmente o dobro que tem em outras escolas como em Santos que é 2 horas/aula 

e olhe lá... aqui a gente já tinha 4 por semana. Aí ficou combinado com as famílias que eles 

teriam inglês todos os dias. O que eles fizeram, em vez de aumentar a carga horária pra fazer 

20 aulas de inglês, eles fizeram disciplinas diferentes, como tecnology, steam, arts... aquela 

coisa mão na massa, tem um laboratório todo lá. E essa aula steam que se aproxima do aluno 

construir conhecimentos e ter desafios, arranjar soluções, ela é dada em inglês. Então, a ideia 

é aumentar o tempo de contato dessas crianças, desde pequeninho até chegar no Ensino 

Médio em inglês. Então, ninguém precisa fazer aula de inglês fora, não faz sentido pagar 

Cultura Inglesa, não tem essa necessidade. E as escolas começaram a fazer esse movimento, 

se você pegar a Santa Cruz que fica aqui pertíssimo dá para ir a pé, se bem que dá pra ir a 
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pé até a Bahia se quiser. Fica 15 minutos da minha casa andando, é uma escola católica, 

também de mais de um século de existência talvez, de altíssima elite. O espaço do terreno do 

Praiamar aí em Santos, tem dois campos oficial de futebol lá dentro, é assim, absurdo. No 

meio de Alto de Pinheiro, a escola sempre foi bilingue em francês, até porque a origem da 

escola é francesa, assim como Stella Maris, por exemplo, era. E com a chegada das escolas 

internacionais eles tiraram o francês como a segunda língua e colocaram o inglês no lugar, a 

mudança foi feita da noite pro dia. Então, balançou muito. E eles mantiveram o francês como 

optativa para quem quisesse, quer dizer pra você ver como isso aconteceu. Aí em Santos a 

questão da língua inglesa, entrou na pauta de discussão de todas as escolas, antes como era 

comum a todas, estava confortável “não preciso me preocupar com a minha”, mas quando 

elas chegaram e chegaram desse jeito com metodologias novas. Essas escolas mais 

tradicionais, Bandeirantes, todo mundo começou a se movimentar de alguma maneira. Aí em 

Santos também o pequeno reflexo foi a volta de uma dessas escolas, que antes era no morro. 

E escolas pequenas ainda, que são pequenas, não como Colégio, que vai do infantil ao Ensino 

Médio e já tem a estrutura inteira. Eu acho que a Baixada Santista, em algum momento, vai 

precisar fazer algum movimento para inglês forte. Porque assim, a gente volta a discussão lá 

da geografia, filosofia, sociologia, que é um movimento inexorável de globalização tem mais 

gente falando inglês na China do que nos Estados Unidos, certo? Eles investiram nisso lá, 

estão crescendo. É incoerente com o fato de você ter o porto da América Latina. Eu acho que 

tem essas questões que são diferentes para escola de São Paulo, o público também é 

diferente. Aluno de Santos pode sair na quarta-feira depois da aula pra ir pra praia com a 

molecada para jogar bola, que é o que a gente vê acontecendo se for caminhar em frente o 

canal 3, canal 4, está todo mundo ali. E aqui em São Paulo não tem pra onde fazer isso, então 

os jovens aqui de São Paulo eles estão imersos o tempo inteiro, dessas escolas, em 

ambientes de conhecimento. Porque se sair dali ele vai pra casa dele ficar trancados e os pais 

estão trabalhando o dia inteiro pra poder bancar esse tipo de escola. Porque você pagar 4, 5 

pau para cada filho por mês é só trabalho. Então, é um corpo docente diferente, é um corpo 

discente diferente, é bem diferente mesmo, não vou dizer que é melhor ou pior, são diferentes. 

Mas acho que Santos ainda vai caminhar um pouco mais pra isso. Não na minha expectativa 

de vontade, na minha expectativa de análise, expectativa analítica. Porque pra fazer isso, 

basta fazer uma escola balançar todas as outras. Elas vão como manada, movimento único. 

Acho que é isso. 

Thiago Santos: É isso (risos). Já te agradeço.   
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Entrevista “7” (22/7/2021) 

 

Thiago dos Santos: Bom dia, vamos começar a nossa sétima entrevista, só relembrando, 

todas as entrevistas eu faço a mesma introdução. Por questões éticas e de respeito aos 

profissionais que foram contactados diretamente, sem passar pelos colégios e escola em que 

trabalham, nós não citaremos nomes. Então aparece nas entrevistas como “orador” e assim 

vai. E agora a gente vai começar uma entrevista, agradeço já a participação, o tempo 

disponibilizado pra gente e eu vou começar fazendo uma pergunta que seria; O que é ser 

professora para você? 

Entrevistado 7: Bom, ser professora é um ato que precisa de amor e de acreditar que a minha 

ação pode mudar aqueles que estão a minha volta, mesmo que sejam crianças pequenas, 

porque eu sou professora de educação infantil. Eu acredito que ser professor é enxergar que 

as crianças ali são sujeitos, que estão construindo conhecimento e eu por meio da minha 

mediação vou proporcionar que eles avancem, que eles se desenvolvam. Então, existe um 

amor, mas aquele amor que vai além, que vai para ensinar. Tem a questão do planejar, para 

que eles possam realizar sozinhos. Enxergar que aquelas crianças serão o futuro do nosso 

país. Então, é uma profissão que é presente, mas que pensa no futuro. Projeta situações e 

ações para o futuro, pensando em crianças que virão a ser pessoas melhores por meio da 

nossa mediação, reflexão e da nossa ação. 

Thiago dos Santos: Muito bom. E eu vou emendar; como e por que você decidiu ser 

professora? E como é que o teu trabalho se desenvolve como professora?  

Entrevistado 7: Então, assim muitas crianças, mulheres principalmente, brincam de 

escolinha e querem ser professoras, mas além disso eu tenho alguns marcos que me fez ser, 

mesmo não indo diretamente para aquela área específica. Durante o Ensino Médio e 

fundamental eu sempre tive muita habilidade na matemática, por conta que minha mãe tinha 

mercadinho, eu sempre fiquei ali e tinha muita facilidade com os números, mas isso não 
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acontecia com os meus colegas. Então, eu sempre os convidava a ensinar o que eu sabia, 

toda vez que tinha prova de matemática a gente se reunia, já gostava de aglomeração e podia 

naquela época (risos). Então, a gente se reunia e eu ensinava aquilo que eu sabia, isso 

acontecia muito frequente, mas no terceiro ano que eu me formei, alguns colegas meus 

ficaram de recuperação e eu me ofereci. Eu falei “eu não posso garantir que você vai passar, 

mas eu posso explicar aquilo que eu sei”. Aí eu fui, e eles perguntaram “você não vai cobrar 

nada?” eu falei “não, mas você pode me dar um jaca, porque sei que na sua casa tem um pé 

de jaca” (risos). E aí eu fui lá e expliquei o que eu sabia, não que eu era “a professora”, mas 

eu explicava aqueles conceitos que eu sabia, pra mim encerrava aí. Minha tia me falava “você 

deveria ser professora”, mas aí tinha aquele questionamento da sociedade “professora, ganha 

pouco”, mas minha tinha me dizia pra não ir por isso eu tenho tios que são professores. Só 

que no outro ano o professor que era [deletado por questões éticas] na época de matemática, 

iniciou a aula falando de mim porque dos três que eu ensinei, todos passaram e um fez 

questão de dizer pro professor “A [deletado por questões éticas] ensinou pra gente, a gente 

não pediu, ela que se ofereceu”. Então, ele iniciou o outro ano falando dessa ação, que eu 

era uma ótima aluno e além disso, além de ficar pra mim eu ensinava para os outros. Aí as 

pessoas viam me contar “[deletado por questões éticas], o professor começou a aula falando 

de você”. E essas ações me fizeram pensar, mesmo ficando depois que me formei 4 anos 

sem entrar em uma graduação e quando eu decidi minha irmã já tinha 1 ano em pedagogia. 

Minha irmã tinha iniciado, e eu falei “eu também quero fazer pedagogia”. Porque muito tempo 

eu fiquei pensando em administração, mas eu pensei e coloquei pedagogia em primeira opção 

e administração em segunda. Mas eu recebi muitas críticas “por que ela vai fazer pedagogia? 

Fala pra sua irmã não fazer.”. As pessoas chegavam pra minha irmã, “ela quer, vou fazer o 

que? Cada um escolhe o que quer fazer”. E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, a 

remuneração não contribui com nada, mas eu sou feliz no que eu faço. E eu falo assim 

“escolha a profissão que você quiser, mas que seja o que você quer fazer” para que você não 

sofra todos os dias indo para o trabalho, que você seja feliz naquilo que você faz. Em relação 

a minha prática pedagógica, ela é minha identidade. Eu estou desde o meu estágio na mesma 

instituição e eu sou muito grata também. E não é clichê quando eu falo isso, mas a profissional 

que eu sou hoje, eu agradeço muito a instituição que eu trabalho. Porque ela enxerga a 

criança como sujeito que constrói o conhecimento, nós respeitamos os conhecimentos prévios 

dos alunos e mesmo que eles tenham 3, 4 anos, eles são o centro e eu sou a mediação. 

Então, é respeitado o que eles sabem, a fala deles, o que eles querem fazer... Claro, ali estou 

como mediadora e planejo tudo, mas cada projeto, cada sequência didática, porque nós não 

trabalhamos com o material apostilado. Por exemplo, esse semestre nós estudamos, 

brinquedos e brincadeiras da época do castelo, as brincadeiras que foram desenvolvidas, 
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foram as que as crianças enxergaram por meio de uma obra de arte, daquela época. Então, 

nós construímos esses brinquedos, mas as crianças tiveram que olhar e enxergar, nós 

brincamos do que eles viram e o quanto isso faz toda a diferença no processo, porque eles 

se enxergam, eles entendem que foram eles. Então, quando nós vamos iniciar um estudo, 

sempre tem aquele momento em que as crianças vão falar e vão falar o que eles acham, que 

pode ou não ser mudado durante o estudo, mas esse jeito de trabalhar, essa concepção 

construtivista, ela enxerga o aluno como protagonista e ele é responsável pela construção do 

conhecimento. Então, se hoje eu tenho a concepção que a criança tem que refletir, que a 

prática tem que estar envolvida em uma questão social, eu tenho que agradecer muito a 

instituição de ensino que eu trabalho, porque ela que me fez enxergar desse jeito. Até porque 

quando eu entrei, eu queria ser aquela professora que eu tive na minha formação como 

pessoa, na alfabetização tradicional, fazer pontilhado. E hoje eu vejo que esse não é o 

caminho, que as crianças aprendem melhor refletindo, do que copiando e decodificando. 

Thiago dos Santos: Nossa, que bacana, que relato. Estou muito feliz. Eu queria explorar um 

pouco com você, a questão do tempo. Porque pelo que você falou, este trabalho que você 

realiza com as crianças ele deve demandar demais de você além daquele período dentro da 

escola. O que eu quero saber de você, o título da minha dissertação é “professor: trabalha ou 

só dá aula”. É um “engraçadinho” porque a gente escuta muito isso, “além de você dar aula, 

você trabalha?”. Como se a gente não trabalhasse e eu queria saber, pra responder isso. 

Quanto do seu dia, como é mais ou menos a sua divisão de tempo pra pensar o teu trabalho, 

além do estar no espaço físico da escola? 

Entrevistado 7: Com certeza, não fica só ali. Até porque que com crianças de 3 e 4 anos, eu 

não consigo fazer nada além de estar junto com eles, existe uma dedicação. Então, como eu 

sou uma professora que eu gosto de inventar muito, então eu construo meus próprios jogos 

matemáticos, eu construo os jogos de movimento, eu sou costureira (risos). Então, existe uma 

dedicação muito grande. No meu salário vem uma porcentagem para esse momento, é bom, 

mas com certeza nós merecíamos muito mais. Na verdade, esse valor é pra questão do 

semanário, do planejamento, até porque tudo isso a gente faz fora do nosso trabalho, então 

tem essa parte. Mas como eu gosto de fazer essas coisas, acaba demandando muito tempo. 

Então, se eu quero fazer alguma coisa, como eu trabalho no período da tarde, eu dedico a 

minha manhã, eu dedico o meu final de semana. Muitas das vezes é porque o professor quer, 

mas hoje eu tenho muito material, então tem vezes que eu já tenho esses materiais, mas 

sempre estou fazendo alguma coisa. Então, geralmente acontece no período oposto ou no 

final de semana, tento ver um sábado ou um domingo, prefiro sábado, mas sempre estou 

pensando. Então, se estou na praia, já estou pensando em uma brincadeira simbólica que eu 
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possa fazer com areia colorida, com guarda sol que as crianças vão amar. Se eu estou 

passando pela rua e vejo alguma coisa eu já penso, o que eu posso fazer, mas sempre 

associando a essa prática social. Uma das coisas que diferencia o nosso ensino, é que a 

gente não faz uma coisa por fazer. Então, se eu peço para criança escrever um nome, eu 

sempre vou usar uma prática social. “olha, nós temos ali um painel que é do ajudante do dia, 

escreve o seu nome, vou te dar a filipeta do seu jeitinho”. Eles estão aprendendo, vai sair 

garatuja? Vai. Mas pra colocar no painel e saber quem é o ajudante, então tem uma função 

ali, eles não estão escrevendo só pra aprender a escrever, mas a gente vai olhar pro painel e 

vai saber quem é o ajudante, porque o ajudante coloca o nome ali naquele painel. Então, tem 

essa questão muito da prática social, tanto na linguagem, como na matemática. Então, está 

sempre vinculado com alguma coisa que eles fazem para tratar a sociedade. Eles não vão 

escrever do 1 até o 100 só para escrever, a gente vai utilizar outras situações, o jogo ou... “eu 

tenho esse pote de caneta e eu preciso saber quantos tem para organizar e saber quantos 

tem aqui”. Então, eles vão contar, são muitos materiais eles vão contar até o 100, só que tem 

aquela função eu estou fazendo pra alguma coisa, não só pra aprender. Então, tem essa 

questão que é essencial, acho que dá um significado e um sentido para o aluno. Porque tantas 

vezes a gente escuta, “eu fiz tanta coisa na escola que não uso na minha vida”. Então, essa 

concepção vai de encontro com isso, a gente vai trazer a sociedade pra escola “ah, vamos 

esconder todas as letras do alfabeto, porque a gente só está na letra B”, não eles saem da 

instituição está rodeado de letras, porque eu vou na escola esconder as letras, não tem 

sentido isso. Então, a gente tem que ir de encontro a isso pra poder validar o que a gente 

acredita. 

Thiago dos Santos: Eu te ouço e fico imaginando professores do Ensino Médio, como 

professor de Ensino Médio, talvez falte para mim... Isso é só um depoimento, não tem nenhum 

valor científico, essa percepção bacana que você consegue desenvolver com uma criança. 

Eu acho muito legal ouvir isso de você e fico muito feliz de ter você aqui falando sobre 

educação infantil, que muitas vezes “ah, vou tratar só do Ensino Médio que é a área que eu 

atuo”. 

Entrevistado 7: Até porque a educação infantil, muitas vezes é vista como uma preparação 

para o fundamental e não é isso, vai além disso. 

Thiago dos Santos: Muito além. Como que ficou o seu trabalho durante a pandemia? E você 

acredita que trabalha demais? E quando eu falo “trabalha demais”, eu tenho deixado bem 

claro nas entrevistas, não é uma coisa “trabalho demais e estou com raiva”, não é “trabalho 

de mais, acho que trabalho e ponto”. O que você tem a me dizer sobre se você trabalha 

demais e como o seu trabalho ficou durante a pandemia. 
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Entrevistado 7: Bom, existe vários momentos da pandemia, o início que foi a turbulência, a 

questão também do particular; a pressão. Não a pressão da instituição, mas que a gente sente 

de saber que os pais podem tirar, estou com crianças de 3 e 4 anos, que podem não estar 

matriculadas. Então, de saber que os pais podem tirar e que a gente pode perder o emprego. 

A questão de não saber como fazer, o que a gente vai fazer. Então, a gente começou com 

coletânea, que a gente pensou situações com prática social em que o pai que não tem nenhum 

conhecimento pode realizar com os filhos dentro de casa. Aí foi de muita dedicação para 

pesquisar, eu lembro de estar na madrugada pesquisando pra montar essa coletânea, e 

muitos falando “professor está em casa”. Aí vem a questão da aula online para crianças de 3 

e 4 anos, na qual eu não me sinto confortável é muito difícil. As crianças acabam uma ou outra 

saindo, mas faziam, mas aquele momento de tensão foi muito ruim pra mim como experiência. 

Mil vezes estar na sala de aula e ficar minhas 5 horas com meus alunos, do que ficar meia 

hora em frente ao computador. Então, teve a questão da aula online. Ano passado teve os 

fiéis, ficaram 4 ou 5 entrando no máximo, os outros os pais não entravam, diziam que eles 

não queriam ficar, as crianças estavam cansadas, as crianças não queriam ficar na frente da 

tela o tempo todo. E muitos os pais falaram “eu vou optar que meu filho não tenha esse 

momento, porque não está fazendo bem pro meu filho”. Nós voltamos ano passado, em 

novembro. Híbrido, alguns retornaram e outros não. E esse ano, que a gente ficou também 

um mês. Pra mim já estava mais tranquilo, porque a pesquisa que eu fiz o ano passado, 

aquele tempo todo de madrugada, me ajudou. Eu criei bagagem para eu tivesse esse ano, 

essa tranquilidade para planejar e realizar as minhas aulas nesse formato. Mas a minha turma, 

a maioria optou para o presencial, então para o professor foi muito ruim, mas foi o momento 

de se reconhecer e de ir além. Hoje eu trago pra minha sala de aula, situações que antes eu 

não trazia, por estar assim, com as tecnologias, um jogo da memória online de personagens 

que eu criei em um aplicativo, que as crianças amam, que tem a ver com que a gente está 

estudando, uma roleta de nomes que a gente vai girar, um bingo de nomes com uma roleta... 

Então, são situações que eu não usava e agora eu trago como um apoio pra minha sala de 

aula. Da qual deu certo no online e dá certo no presencial. Então, o professor se reinventou, 

pesquisou, estudou, como a gente sempre faz. E com essa crise a gente foi além e hoje eu 

trago essas situações para a sala de aula. Qual era a outra?  

Thiago dos Santos: Você trabalha demais? 

Entrevistado 7: Não usaria o termo demais, mas acho que a gente trabalha muito. Então, 

nós deveríamos ser valorizados. A minha questão que eu penso, é que nós poderíamos 

trabalhar vinte horas e ganhar por quarenta. Porque a gente não precisaria ficar em duas 

instituições trabalhando, ficaria em uma e faríamos o nosso melhor e no caso a gente sempre 
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faz, mas se eu tenho 20 horas, eu tenho mais tempo fora da escola para poder fazer, se eu 

tenho 40 há qualidade daquilo que eu dedicava a uma instituição, mesmo que eu esteja ali o 

tempo todo, ela não vai ser a mesma, nós temos que ser racionais. Então, eu acho que o ideal 

na nossa visão fantasiosa, seria o professor ganhar por 40 e trabalhar por 20 e em uma 

instituição. 

Thiago dos Santos: Como se fosse um esquema de trabalho que você dedica meio período 

do dia para sala de aula e outro período para estar ali dentro da escola, planejando, montando, 

fazendo... 

Entrevistado 7: Sim, porque, por exemplo, não está só sendo semanário que eu passo duas 

horas fazendo, no final do semestre tem relatório, reunião de pais, os vídeos, os vídeos da 

reunião de pais, claro que também vai do exagero da professora, eu gosto de mostrar vídeos. 

Porque uma coisa é uma foto estática da situação, outra coisa é a criança se movimentando, 

fazendo aquilo. Então, cada vídeo é 4, 5 horas para procurar o vídeo que foi em março, para 

editar, para cortar e google não abre e não sei o que. Então, eu mostrei quatro vídeos da 

semana de projetos que a gente desenvolveu. Então, eu passei a semana toda a noite fazendo 

os vídeos. Mas é uma questão que eu poderia fazer um só, ou poderia só mostrar fotos, mas 

eu acredito que eu o meu trabalho valida com isso. Os pais conseguem enxergar o nosso 

trabalho e valorizar de certa forma.  

Thiago dos Santos: Ótimo, assim como no vôlei, você já levantou a bola perfeita para eu 

falar. Você entende que seu trabalho é valorizado, e eu digo valorizado pelos seus alunos, 

crianças, que deve ser um retorno diferente. Mas pelas famílias e pela escola? E já até 

emendo com a escola, e a sua relação com a escola. Então, você se sente valorizada pela 

escola, alunos, famílias e como é tua relação com a escola... 

Entrevistado 7: Eu vou falar e eu sou muito grata e pode as vezes até parecer clichê, mas 

não estou falando da instituição. Eu entrei na instituição em 2013 de estagiária, vindo da 

Bahia, muitos olhando pra mim e não vendo nada. Enxergando eu como uma nordestina que 

veio tentar a vida aqui, em 2013. Eu não tinha esperança, eu estava ali para aprender, em 

2014... Eu sou reservada, mas quando tenho intimidade eu mostro quem eu sou, então, as 

pessoas não conseguem me enxergar no primeiro dia. Então, no primeiro dia que eu cheguei 

na universidade aqui, eu fiquei sozinha 10 minutos e os grupos lá formados, porque ninguém 

me chamou. Aí chegou uma atrasada e falou assim “você está sozinha? Vem pro nosso 

grupo”, mas isso as pessoas já estavam há um tempo formando. E foi essa menina que levou 

o meu currículo para essa instituição que eu trabalho, fiquei 10 meses como estagiária aí eles 

me convidaram pra fazer uma prova que era pra ser recreacionista que é uma professora de 
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integral. E então, eu me enxergo como professora desde que eu sou uma estagiária, uma 

estagiária é uma professora, as auxiliares que hoje estão comigo elas têm voz que nem eu. 

Eu planejo, eu faço as coisas, mas se a criança fala com ela e depois vem falar comigo “ah, 

você já falou com ela, vai lá resolver com ela” dando voz também para essas pessoas, porque 

eu acredito que é desse jeito que acontece. Eu fiquei três anos e meio como recreacionista e 

como recreação foi importante pra mim. Porque lá nós montávamos os nossos projetos para 

desenvolver com as crianças, então foi lá que eu desenvolvi sobre a literatura infantil, a 

literatura de cordel, a Maria Bonita que hoje é uma identidade minha como contadora de 

história, iniciou lá, as crianças desenvolveram o projeto que eu mais amo na minha vida, que 

as crianças decoraram o cordel, recitavam o cordel pela escola. E ali eu me enxerguei, e eu 

sempre tive voz, mesmo eu sendo uma mulher, negra e nordestina. Eu nunca senti que eu 

era menos que ninguém pela escola, mas as vezes a gente vê um olhar ou outro, ou alguém 

que mesmo no início dizer “não vai muito pra frente, não, não vai conseguir”. Não consegue 

enxergar nossa essência só por ver. Em 2018 eu consegui ser professora, então é uma 

instituição que ela valoriza os profissionais que estão dentro da instituição e quando alguém 

fala isso ao contrário, eu falo “não”. Se você ver todos os professores foram estagiários. Então, 

eles preparam. E são todos os estagiários que vão ser professor? Não, porque entra muito. E 

também tem a questão, que o estágio é pouco remunerado é um dos que pagam menos, e o 

quanto eu escutava que eu era acomodada por estar na mesma instituição. Mas eu tinha um 

objetivo “só vou sair quando tiver já um tempo”, eu ia colocar que fiquei 3 meses em uma 

escola e 3 meses na outra? Pelo menos 1 ano. E aí você vai se apaixonando, pela escola, 

pela concepção e aí você não quer sair, aí fica. É a única instituição que eu trabalhei e eu 

agradeço, porque tem muitas escolas de educação infantil que são conservadoras e 

tradicionais e que talvez se eu não tivesse entrado no [deletado por questões éticas] eu seria 

essa professora. Então, eu agradeço por não ser essa professora, vamos burlar o sistema, 

vamos ser outra coisa. Então, em relação à escola, o meu mestrado é uma bolsa da 

instituição. Então, se o professor quer, ele pode ir além. Então, tem duas professoras do 

quadro da educação infantil que tem mestrado, porque a escola disponibilizou. Existem duas 

bolsas por ano de 100%, e as vezes elas não são usadas e as vezes é falta de interesse e de 

informação também. Porque nós fomos atrás, ouvimos falar e corremos atrás. Então, pela 

escola eu sinto a valorização, pelas crianças a valorização é diária, quando a gente monta um 

espaço e elas falam “nossa, que lindo”, quando elas não querem sair da proposta ou quando 

elas perguntam “amanhã vai ter de novo?”. Essa valorização é diária, é um abraço, é um beijo, 

é um carinho e os comentários que a gente escuta, que a gente dá risada. Pela criança nós 

nunca vamos ser desvalorizados, em relação aos pais, eu acredito que quando eles 

conhecem o nosso trabalho, eles valorizam. Eu sempre conto isso, uma vez uma mãe ficou 
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sabendo que eu ia ser a professora, e ela olhou pra da turma anterior e falou “você já falou 

como é a turma?” talvez ela olhou e falou assim “não vai dar conta”. Então, na reunião do 

semestre ela já era outra pessoa, por isso eu gosto muito que os pais participem da reunião, 

e faço questão de gastar meu tempo preparando uma parte dos projetos, das sequências, 

para mostrar pros pais e eles verem que as crianças não estão ali só por estar. Existe o cuidar, 

o brincar e a aprendizagem também. Então, eu acho que quando a gente tem essa 

possibilidade de mostrar o nosso trabalho e tem confiança de falar com segurança, os pais 

vão valorizar. As vezes a instituição que a pessoa trabalha, não permite que mostre um vídeo, 

não permite que mostre alguma coisa e os pais acabam não conhecendo. “Está aprendendo? 

Está”. Os filhos levam essa informação, mas não tem a dimensão do que é preparado, então 

quando eu fiz minha reunião este semestre eu recebi muitas frases que me motivavam e 

acredito que os vídeos fortaleceram isso. A gente persegue um personagem que é da 

literatura infantil, que é o Gildo, e aí eu também utilizo muita coisa simbólica, então o Gildo 

tem o boneco que eu fiz em feltro. Então, a gente faz o aniversário do Gildo porque ele tem 

medo de bexiga, aí a gente fez o painel, eles batem parabéns para o Gildo. Aí os pais “eu sei 

dos aniversários do Gildo, eles chegam aqui recitando as parlendas, eles tem um recital de 

parlendas”. Então, acho que com a reunião de pais a gente consolida o que eles chegam 

falando em casa, porque eles chegam falando os pais não sabem se é verdade ou o que 

fomentou aquilo. Então, acredito que quando tem essa oportunidade de mostrar um trabalho, 

eles podem ou não valorizar, vai depender de como você vai mostrar para os pais.  

Thiago dos Santos: Ótimo.  

Entrevistado 7: Até porque a gente vai ter que fundamentar que a agente não está ali só pra 

cuidar, não é assistencialista, não é só o assistencialismo. Claro, que eles precisam de uma 

assistência em um banheiro, ajuda pra tudo, mas não é só isso. Então, a gente que tem que 

mostrar isso. Tem que ter clareza daquilo que a gente está desenvolvendo em sala de aula.  

Thiago dos Santos: Eu ia fazer uma pergunta, mas como você falou muito dessa parte da 

tua fundamentação pra apresentar do que vai ser trabalhado, não só pelas crianças, mas 

paras famílias, pra elas saberem. E até pra própria escola, que a escola naturalmente tem 

que saber o que você vai fazer. Você tem muita autoria naquilo que você faz, você já falou 

aqui, mas vou fazer uma pergunta que vai copilar tudo isso. Algumas coisas importantes, você 

falou da sua atuação dentro da escola, então você coloca de uma relação muito franca, com 

pais, com alunos, com gestores, com o espaço da escola. Se o que eu estou falando está 

correto, que você tem muita liberdade para atuar. E aí eu te pergunto: Metodologias de 

trabalho, o conteúdo que você dá para os seus alunos, a maneira como você os avalia. Isso 
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são coisas suas, você cria isso. Porque você já falou no começo, que você não tem material 

apostilado, que você não tem nada. 

Entrevistado 7: Não. A organização do tempo didático da Educação Infantil, vai de acordo 

com os referenciais curriculares, que são projetos, sequencias didáticas e projetos 

permanentes. Nós temos um currículo, a educação infantil tem um currículo. Então, as 

crianças de G2 a G5 eles têm. Não é que a gente decide na hora. Nós temos esse currículo, 

na qual nós acreditamos que existe uma flexibilidade que eu como professora tenho com os 

meus alunos. Então, no G3 nós não desenvolvemos todos que costumamos, por causa da 

pandemia, tem questões que precisam que as crianças estejam próximas. Então, teve uma 

adaptação em relação ao momento que a gente está vivendo. Mas o G3, nós tivemos recital 

de parlendas, nós tivemos brinquedos e brincadeiras da época dos castelos, pinturas com 

ferramentas não convencionais, e perseguimos um personagem, utilizando os campos de 

competência. O G3 tanto da manhã, quanto da tarde desenvolveu, mas se você ver o que foi 

desenvolvido da manhã e o que foi desenvolvido da tarde, tem a questão da professora. 

Então, tem muito “eu” naquilo que eu vou desenvolver, tenho os livros na minha sala e vou 

colocar pra expor, se a professora não tem, ela vai trazer uma imagem, já é uma maneira de 

apresentar. Eu tenho um acervo de literatura com mais de 250 livros infantis é uma dedicação 

de tempo e de dinheiro que venho construindo desde quando eu comecei a minha formação. 

Meus alunos escolheram brincadeiras diferentes das brincadeiras da manhã, já são outros 

encaminhamentos. Na minha turma a criança pôde escolher a parlenda que quis recitar, que 

gosta de recitar, que é diferente da turma da manhã. Que ela apresentou o livro que gosta, as 

parlendas que gosta e eu tenho o meu... Aí vem a questão do currículo oculto, aquelas 

parlendas que eu mais gosto que aprendi na minha infância, que mexe comigo, eu apresento 

também. Mas também tem a questão que as crianças gostam. E dos três anos que eu estou 

com o G3, não é a mesma coisa, as crianças escolheram outras parlendas, eu apresentei 

outras parlendas, tem muito do que as crianças oferecem. Essa minha turma, eu fiz coisas 

porque elas me permitiam mais. Por exemplo, no brinquedos e brincadeiras da época do 

castelo, eu vou como rainha, no projeto a rainha aparece duas vezes, mas minha turma queria 

mandar mensagem pra rainha, porque estavam com saudade dela. Então, a rainha veio com 

mais frequência, porque a turma quis. Então, as crianças elas escutam, elas vão dando 

respostas, na qual vamos fazendo outros encaminhamentos que não está no currículo e que 

a gente pode fazer, porque ele é flexível, não é engessado. Nós temos uma estrutura para ter 

um Norte ou um Sul (risos). Mas não necessariamente vai ser igual pra todos, a prof. [deletado 

por questões éticas] de 2019 não é a mesma que está aqui, eu aprendi muitas coisas com o 

que os meus alunos trouxeram de informações, com esses meus alunos eu vou fazendo 

outras, que ano que vem vai estar diferente, o jeito, a roda de conversa, a exposição, muda. 
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Muda, porque as crianças são protagonistas é assim que o currículo é organizado, nós temos 

o nosso currículo como escola, como projetos, sequencias e atividades permanentes, e as 

atividades permanentes são aquelas propostas que acontecem com uma certa frequência, 

mas não necessariamente precisa ser todo dia, mas nos dão um parâmetro para desenvolver 

os campos de experiências. 

Thiago dos Santos: E as tecnologias, como que elas entram na tua atuação, elas facilitam, 

dificultam? Como é essa relação da tecnologia? Tem essa especificidade de serem crianças, 

como é que funciona tudo isso?  

Entrevistado 7: Junto com os projetos e sequências a gente sempre está trazendo a 

tecnologia. Então, é uma instituição grande que tem material, na educação infantil tem dois 

projetores que as imagens, vídeos, jogos, nós apresentamos ali. Porque projeta na parede e 

vamos desenvolvendo junto com eles, nós também utilizamos ipads, momentos como apreciar 

imagens de castelo, quando queremos que cada criança consiga enxergar mais perto, um 

jogo, uma brincadeira. Há uma proposta do currículo e nós também adaptamos ali para as 

tecnologias. Então, assim, quando a gente precisa faz o agendamento, nós temos os 

responsáveis os TI’s que nos orientam neste momento, baixam todos os aplicativos, nós 

falamos quantos materiais nós precisamos e eles entregam naquele horário marcado. Então, 

é uma escola que tem essa estrutura se a gente quiser. As vezes a gente acha que a educação 

infantil precisava de mais uma atenção, como por exemplo, no fundamental tem um projetor 

em cada sala, por que não na educação infantil? Tem salas na educação infantil que a internet 

não é tão boa, por que não melhorar essa internet? Então, existe também esses quesitos que 

a gente tem que estar ali lutando, que precisa ser enxergada. Porque as vezes dão preferência 

pro Fundamental e Médio, e as vezes a gente percebe isso. Temos que ficar lutando “a gente 

também quer”.  

Thiago dos Santos: Claro, quanto mais melhor para a realização do trabalho, acho 

fundamental. Eu vou para a última parte aqui, eu mudei um pouco os eixos das perguntas por 

conta da tua fala, ela foi me trazendo coisas, muito ricas. Eu vou fazer primeiro uma pergunta 

básica para finalizar com algo que eu acredito que vai ser muito bom. O que é você entende 

por trabalho? Porque toda essa sua fala, tudo que você está colocando, tudo muito seu, muito 

enraizado com você. E eu queria saber, o que é o trabalho pra você.  

Entrevistado 7: Eu sempre acho essa palavra trabalho, como se fosse algo fadigado, 

cansativo, é o meu trabalho, mas eu enxergo... Nós vivemos no capitalismo no qual a gente 

precisa fazer alguma coisa para poder se manter, o que eu acredito que o trabalho é algo 

essencial para a vida do adulto, para que a gente possa viver em sociedade, mas que a gente 
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pode fazer dessa fadiga que nos é apresentada, algo que nos traga felicidade. Então, eu 

acredito que quando a gente escolhe trabalhar com o que ama, facilita esse processo. Então, 

eu acho que muitas coisas vêm com nosso amadurecimento, eu enxergo hoje, que eu não 

ganho o que queria ganhar, mas eu faço o que eu quero fazer. Então, eu acho que cada um 

pode escolher o que for fazer, ser um vendedor, ser um ambulante, o que quiser, mas que 

escolha esse trabalho e faça aquilo que ama. Porque aí os seus dias serão mais suaves. A 

gente fica tão pouco tempo nessa terra e vive a vida inteira infeliz, porque escolheu o trabalho 

errado. Ficamos uma boa parte naquele local e pensando fora dele no nosso trabalho. Então, 

se a gente faz aquilo que não quer fazer, vive infeliz. Então, o trabalho é essencial, mas a 

gente pode tornar essa fadiga em algo prazeroso. É assim que eu enxergo.  

Thiago dos Santos: Ótimo. E para terminar, duas perguntas. A primeira, você entende que 

o trabalho docente difere em algo de outros trabalhos? Se sim, em que? 

Entrevistado 7: Tem é notório, porque assim eu escutava muito de uma inspetora que ela 

falava assim “você trabalha de segunda a sexta e está cansada na segunda-feira, imagina eu 

que trabalho final de semana” eu olhei pra ela e falei assim “o meu trabalho, não é o seu 

trabalho, são trabalhos diferentes, não estou menosprezando, mas são diferentes... você sai 

da instituição, acabou, você não é inspetora em outro lugar. Eu saio daqui eu vou planejar, 

vou ver o que preparar, vou arrumar meu material, vou trazer aquilo que preciso”. Então, a 

diferença do trabalho docente, para os outros trabalhos é que os outros trabalhos se encerram 

naquelas oito horas trabalhadas. E o professor, não, o professor leva o trabalho pra casa. E 

mesmo que ele não queira, ele leva ainda e mesmo que ele lute pra não querer fazer no 

domingo, ele vai ficar pensando. A diferença é essa.  

Thiago dos Santos: Porque se ele não faz, ele fica com a cabeça pensando “eu deveria estar 

fazendo”.  

Entrevistado 7: E se cobra por não ter dado o melhor de si.  

Thiago dos Santos: E a última pergunta que vai nesse sentido que você falou é: Qual é a 

importância do seu trabalho para a sociedade ou até melhor, qual é a relação que você 

estabelece entre trabalho e a sociedade e nessa esteira do seu trabalho para a sociedade. 

Entrevistado 7: Bom, eu acho que o trabalho de todos os professores é essencial e nós 

enxergamos isso quando ele não é valorizado e quando isso decai. Porque muita gente fala 

“eu não recebo o que eu mereço, eu não vou dedicar aquilo que querem ou que precisam”. 

Outros não, “eu escolhi essa profissão, sei que ganha pouco, mas vou dar o meu melhor”. 

Então, eu acredito que seja essencial e quando a gente tem esse olhar que a reflexão e ação 
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é fundamental na vida das pessoas e que eu não vou aliená-lo eu vou possibilita-lo que ele 

reflita, isso vai trazer uma pessoa diferente. Então, se a criança tem vez e voz desde a 

educação infantil, para falar o que pensa, para expor suas ideias com certeza ele vai ser 

diferente daquilo que eu fui, que eu não consegui falar. E hoje eu sinto dificuldade de me 

expressar, por tudo que eu vivenciei, e como a educação infantil quando a gente é criança 

isso faz diferença. Por exemplo, muitas coisas do que eu sou hoje é refletida daquilo que eu 

vivenciei na infância, então possibilitar o meu trabalho, para que as crianças possam pensar, 

possam refletir, eu tenho certeza que eles serão cidadãos melhores, não irão votar tão errado 

como as pessoas votam hoje (risos). Então, eu acho que assim, o professor não pode alienar 

os seus alunos, ele não pode. Não vou dizer “deve”, mas ele tem que fazer com que o aluno 

seja um sujeito reflexivo, que pensa sobre suas ações e nada melhor do que trazer as práticas 

sociais. Então, quando você fala em sociedade, eu enxergo que meus alunos conseguem 

viver em sociedade dentro da escola e não ser uma instituição a parte, que parece que não 

está no mundo e tem que estar. Então, a gente tem sempre que ir de encontro com aquilo que 

está estipulado. A concepção de ensino que eu escolho, vai identificar o que eu quero formar 

nos meus alunos, então se eu quero um aluno alienado, mesmo que o professor não tenha 

essa intenção, mas o sistema sabe, o estado sabe o que quer. Então, eles querem pessoas 

que não questionem, que não busquem seus direitos, que recebam e falem “foi Deus que quis 

assim”. E não, não foi Deus que quis assim. E vai Paulo Freire na veia, nós temos que 

possibilitar essa reflexão, como professora cada dia eu reflito, será que eu poderia ter feito 

melhor a minha aula, será que eu não estou inibindo de alguma forma o meu aluno de ser 

quem ele quer que seja. Então, eu tenho que dar equilíbrio, saber agir diferente com cada um, 

porque existe a subjetividade dos meus alunos. Então, acho que o professor precisa estar 

atento aos seus alunos, a cada um ser um sujeito, não existe homogeneidade, ninguém pensa 

igual a ninguém. E isso eu também falo para os pais “ah porque meu filho já sabe lê e o outro 

não sabe” “porque meu filho não reconhece o nome e o outro reconhece” são crianças que 

tem habilidades diferentes, como eu gosto de dizer “cada um aqui tem uma profissão, foi pra 

cada área”. E as crianças também são assim, uns vão se identificar mais com a linguagem, 

outros com a matemática, outros com a arte e tudo bem. A gente só vai fomentar e ajudar 

eles nesse processo, não é que eles só vão aprender aquilo que eles gostam, mas é claro 

que eles vão se identificar com alguma coisa, como também na sociedade, a gente não gosta 

de tudo. Então, nosso trabalho tem que ir de encontro com aquilo que oprime, com aquilo que 

cala, com aquilo que silencia. Nosso trabalho docente tem que fomentar crianças, seres 

pensantes, questionadores e que busquem os seus direitos. Eu acho que é isso, e isso vai 

acontecer desde criança de 2 anos. Já fui professora de criança de 2 anos na qual eles 

falavam, eles participavam e os meus alunos têm esse direito de falar em sala de aula, em 
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uma roda de conversa, pode falar coisa que não tem nada a ver, mas eu vou orientando, vou 

mediando, para que eles venham trazer informações que vai ajudar no processo deles. Então, 

as crianças elas têm que ser ouvidas e não silenciadas, dependendo da concepção de ensino 

que você escolhe para se desenvolver em sala de aula, você vai silenciar ou você vai formar 

um sujeito pensante. Então, nós temos que não aceitar qualquer coisa, temos que ser um 

professor pesquisador, pra saber diferenciar, para saber o que pode fazer em sala de aula e 

não só engolir aquilo que vão dando pra gente. 

Thiago dos Santos: Olha, eu estou feliz demais, muito feliz mesmo da gente ter tido essa 

conversa, por vários motivos. Eu quero te agradecer muito mesmo pelo seu tempo, pela sua 

dedicação, não só a dedicação a entrevista, mas sua dedicação como profissional. Eu tenho 

certeza que se a gente tivesse pessoas como você trabalhando em todos os segmentos nós 

teríamos uma educação como a gente gosta.  

Entrevistado 7: Vale aqui destacar, que eu senti que durante minha pesquisa, uma pessoa 

das bancas achava que eu valorizava muito a escola particular, eu deixei bem claro, estou na 

escola particular, mas não é o que eu quero. É e não é (risos) vou fazer uma contradição. 

Ajudou muito na minha formação e eu enxergo como uma coisa boa que eu consegui entender 

o que eu gosto, o que eu quero pra minha sala de aula, o que eu posso dar de melhor e aí 

quando eu for pra escola pública, eu quero ser dessa maneira. Então, muito material que se 

eu tivesse começado na escola pública não tivesse tido essa experiência com a literatura 

infantil que é o meu eixo central, eu sou muito apaixonada, dedico o meu tempo e o meu 

dinheiro. Eu gosto de contar histórias, ler histórias, existe uma dedicação que precisa ter, tem 

a biblioteca da escola, mas quando a gente gosta quer ir além... Claro que não foi do dia para 

a noite, a gente compra livro na promoção, na Amazon, mas a gente sabe a qualidade do que 

a gente vai dar para nossos alunos. Não é qualquer livro que eu leio pra eles, a gente 

apresenta a editora pra eles. São crianças pequenas e as vezes a gente fala “não precisa 

saber qual a editora, quem foi que escreveu”, claro que precisa “o livro é tal, quem escreveu 

foi tal, quem publicou foi a editora brinque book” e quando a gente não fala eles falam assim 

“mas você não falou quem é, foi a brique e book?” “foi, foi a brinque book” (risos). Então, a 

gente tem que valorizar o nosso espaço e saber que também tem que ir pro público, porque 

o público é para todos, a particular não é para todos é para quem pode. 

Thiago dos Santos: Eu penso que a gente compartilha da mesma ideia que a educação é 

um bem público, um direito. Mas a gente vive em um país que não possibilita essa educação 

pública para todas as pessoas, ou até possibilita, mas alguns optam pela educação privada 

por alguns motivos. E para nós que somos professores a educação privada é uma alternativa, 

porque como você falou é o lugar onde a gente conseguiu se colocar em determinado 
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momento. E uma coisa não invalida a outra, mesma na educação privada, na escola particular, 

vamos colocar assim. A gente também está fazendo educação. 

Entrevistado 7: É nosso trabalho docente também. Talvez vá encontrar mais materiais, ou 

talvez não, porque tem a questão do preconceito, porque as vezes a gente acha que não tem 

na pública e tem, as pessoas que não querem usar. 

Thiago dos Santos: Sim, obrigado. 

Entrevistado 7: Imagina, eu que fico muito feliz em ser um dos sujeitos da pesquisa, eu sei 

o quanto é importante para fortalecer o trabalho, as vozes dos sujeitos. Então, também fico 

muito feliz com essa participação. 

Thiago dos Santos: E eu você pode ter certeza que eu estou transbordando de alegria, 

agradeço mais uma vez. Obrigado. 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 8 – (22/07/2021) 

 

Thiago dos Santos: Boa noite, começando aqui a oitava entrevista relativa à dissertação de 

trabalho docente “alienação e possibilidade de autocontrole” de Thiago dos Santos, da 

Universidade Católica. Então, seguindo o esquema como a gente já tem feito, é sempre bom 

reiterar que os nomes e as escolas que as pessoas trabalham não serão faladas e se alguma 

situação escapar a gente na hora da transcrição tira, para que não haja prejuízo de nenhuma 

natureza para quem está dando as entrevistas. E por isso também que a gente fez a opção 

de fazer as entrevistas direto com os professores, sem mediação de escolas, coordenação, 

justamente para que os professores pudessem ter a liberdade para falar. A partir de agora eu 

começo a fazer as perguntas para a entrevistada. Acho que é legal também, sempre em algum 

momento situar a disciplina que você leciona, acho que isso também dá uma pluralidade pra 

coisa. Então, agora eu só faço perguntas, eu não falo mais, e deixo a cargo da entrevistada. 



259 
 

 
 

Vou começar fazendo uma pergunta, eu já vou adiantar, como é uma entrevistada da área de 

humanas, da história, acho que vai ser legal começar por essa pergunta: O que você entende 

por trabalho?  

 

Entrevistado 8: Boa pergunta, dentro da perspectiva do mundo capitalista, trabalho é a 

produção da tua sobrevivência, a ação que você executa pra você poder se manter vivo. Hoje 

a gente trabalha pra poder ter dinheiro, e a gente tem dinheiro pra poder sobreviver e pagar 

as nossas contas minimamente. Dentro da perspectiva histórica a ideia de trabalho é uma 

coisa que também transpassa a ideia de sobrevivência, mas de formas diferentes, você tem 

o trabalho pra poder produzir o seu alimento e sobreviver dele, você tem o trabalho pra poder 

manter a sua propriedade privada e poder sobreviver dela e você tem a exploração do outro 

que é o que vai garantir o seu privilégio, o seu domínio sobre os demais na sociedade que 

você faz parte. Para mim, particularmente o trabalho ele é, ele já foi, uma fonte de prazer em 

algum dado momento da minha vida, no sentido de eu fazer uma coisa que eu gostava muito 

e que eu via sentido, mas hoje depois de mais de quinze anos na área da educação, hoje o 

meu trabalho é a minha fonte de renda. Eu já passei dessa fase de ser a pessoa que era 

apaixonada pelo que fazia e tinha uma serie de ideologias e carregava essas ideologias na 

sala de aula, hoje o meu trabalho é minha fonte de sobrevivência e assim é bem seco, bem 

sem romance, meu trabalho hoje é a minha fonte de renda, o que mantem a minha família 

sustentada. 

 

Thiago dos Santos: Ótimo! Eu vou fazer agora duas perguntas, porque encima disso que 

você falou, eu vou pedir pra você traçar um paralelo, primeiro como você decidiu ser 

professora e que você me fale um pouco do teu trabalho hoje, e que você me diga como você 

vê o teu ser professora a partir de toda essa sua trajetória dentro da educação? Então, você 

parte de um ponto da escolha, quero ser professora e hoje o que te leva a dizer o trabalho 

docente é pra minha sobrevivência. 

 

Entrevistado 8: Na verdade eu não queria ser professora (risos), muita gente que acaba 

caindo na área da educação meio que sem querer, eu comecei a fazer faculdade muito nova, 

comecei com dezessete anos, e quando eu entrei na faculdade de história meu objetivo na 

verdade era ser arqueóloga, ingênua, assim eu tinha dezessete anos, eu fui a primeira pessoa 

da minha família a fazer faculdade, eu venho de uma família de classe média baixa. Então, 

educação nunca foi o forte da minha família né, meus avós eram imigrantes e eram 
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comerciantes, minha mãe estudou só até o terceiro ano do ensino médio e meu pai também 

então eu sempre tive acesso à educação, minha educação básica sempre foi na escola 

pública, então a gente tinha um resquício de um déficit mesmo. Não tem nada a ver com a 

qualidade do ensino público, mas o sistema em si, sempre foi um sistema falho, continua 

sendo até hoje. E aí eu achava que com 17 anos eu ia entrar na faculdade de história e ia ser 

arqueóloga, Claro! Como assim eu não vou ser arqueóloga? Caí na faculdade de história, 

percebi que não tinha nada a ver com aquilo que eu imaginada de arqueologia nem nada, 

mas como era uma faculdade muito difícil pra gente poder bancar, eu não pude desistir, minha 

família não permitiu que eu saísse do curso de história, então eu tive que fazê-lo até o final, o 

meu objetivo ao longo do curso foi mudando, eu migrei de arqueologia pra museologia, que 

foi uma ciência que eu conheci dentro da história, minha ideia era fazer pós-graduação em 

museologia pra trabalhar com museu, mas a minha família bancou só a minha universidade. 

Então, pra fazer a pós de museologia minha mãe falou “ó eu não tenho grana, se você quiser 

fazer a sua pós você banca aí”, e aí o único emprego que eu formada em história podia ter 

era professora, ai eu caí na sala de aula. Em pouquíssimo tempo na sala de aula eu percebi 

que era ali que era o meu lugar, que era ali que eu queria ficar, que era ali que eu queria 

permanecer pra sempre, sabe? Não era o museu, não era no sítio arqueológico, era dentro 

da sala de aula. Eu comecei a trabalhar, as minhas experiências profissionais, elas foram 

muito, muito fracas no começo, porque eu comecei a trabalhar como quase todo mundo 

começa como professor eventual, então assim não era uma experiência profissional, de dizer 

assim a minha sala, a minha turma, apesar de eu ter dado aula em escolas que os professores 

tiravam licença do começo ao fim e eu levava as turmas do começo ao final do ano, as turmas 

não eram minhas. No começo a minha experiência profissional era aquela coisa, estou 

aprendendo a ser professora, era meio que um brincar de professor, eu só fui começar mesmo 

com turmas minhas, entrei no fixo real três anos depois que eu me formei, 2 ou 3 anos depois 

que me formei, me formei em 2005, 2007/2008 aí eu consegui ser contratada na Etec e numa 

escola privada aqui de Santos uma escola privada pequenininha mas fui contratada lá. E aí 

começou, no começo eu era muito aquela professora movida pelo amor ideológico, Paulo 

Freire, Pedagogia de tudo, do amor, da autonomia, o negócio todo, sabe? Eu era aquela 

professora que queria inventar a roda na sala de aula, que queria fazer, queria acontecer, ter 

projeto, é um gás de quando a gente começa, é um gás muito gostoso, mas quando a gente 

percebe que só a gente tem aquele gás, e que aquele gás não é valorizado por absolutamente 

ninguém, você vai perdendo a chaminha, porque ser um professor que também se alimenta 

de ideologia, é extremamente cansativo, é uma coisa que requer muito de você, não só 

emocionalmente, não só mentalmente, mas requer muito do seu tempo. E é um tempo que 

você gasta pra ser esse profissional, que não vem no seu holerite. Então, conforme o tempo 
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vai passando a gente, a chaminha ela vai mudando, eu acho que nesses 15 anos de 

educação, eu amadureci muito em relação a uma série de coisas, principalmente como eu 

consigo enxergar como a minha atuação pode ser feita sem que eu precise gastar 10 horas 

pra montar alguma coisa que vai dar o mesmo resultado que eu chegar lá e entrar na sala de 

aula e falar “vamos, bora hoje a gente vai fazer tal coisa”, Sabe? Você sabe disso né? Quando 

a gente tem experiência a gente faz as coisas de uma forma mais natural o negócio flui mais, 

até porque a nossa experiência permite que a gente trabalhe de certas maneiras e invente 

coisas, sem aquela preparação inicial de quando a gente é recém-formado. Eu era muito a 

professora do projeto, insanamente a professora do projeto, estava o tempo inteiro com um 

projetinho na mão, hoje em dia eu não sou mais, na verdade ainda sou, mas encabeço muito 

menos projetos que já encabecei no começo da vida, sou mais polida. 

 

Thiago dos Santos: Me fala então, você falou a questão do tempo né? E é uma categoria 

que eu quero explorar. Por que que eu estou tocando nisso, até pelo título da dissertação, a 

gente quer quebrar a ideia que o trabalho docente se faz dentro da sala de aula e acabou. 

Então, me fala assim, vou emendar até duas, como que é esse teu tempo? A gestão dele, o 

quanto do teu dia fica comprometido pro teu trabalho e se você considera que trabalha 

demais? 

 

Entrevistado 8: Hoje eu tenho 20 aulas semanais, in loco , mas eu trabalho... agora que a 

gente está no sistema hibrido, está um pouco menos pior, não é que está um pouco menos 

pior, está horrível do mesmo jeito que já foi, mas na questão da produção de material, está 

um pouco mais tranquilo porque quando a gente estava só no remoto eu ficava com a 

impressão que eu tinha... eu ficava com a impressão não, eu fui cobrada inclusive de fazer 

vídeo aula, coisas muito além daquilo que era a minha obrigação, como professora. Aas assim 

eu trabalho 20 aulas semanais, 20 aulas dentro da sala de aula, desses 5 dias da semana eu 

tiro pelo menos 3 deles no mínimo durante a parte da tarde pra resolver as minhas questões 

de escola, seja pra fazer seleção de material, seja pra montar material, seja pra fazer prova, 

seja pra corrigir atividade, e quando eu digo 3 eu estou sendo muito bacana, as vezes até 

mais. Eu tenho uma premissa pra mim que eu não trabalho final de semana, que é uma coisa 

que com a maturidade eu aprendi a me dar, porque eu perdi muitos finais de semana da minha 

vida, preparando coisa de escola, só que hoje eu não faço mais isso. Então, eu tento enxugar 

dentro dos meus horários de dia de semana, mas hoje com a pandemia eu percebo que eu 

preciso ficar muito mais tempo produzindo coisas fora da sala de aula do que quando a 

pandemia não existia é diferente, sabe? Quando a gente só trabalhava no presencial, o tempo 
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que eu desprendia pra fazer as coisas de escola era outro até, porque as atividades eram 

outras, as coisas eram diferentes, a produção do projeto, da ideia, da aula, da montagem, ela 

era voltada pra uma dinâmica e hoje ela é voltada pra outra que é completamente diferente. 

Então, eu preciso de mais tempo, até por causa dessa adaptação da forma como hoje eu 

tenho que trabalhar, que eu tenho que oferecer a minha aula. Você tinha perguntado mais 

uma coisa, mas eu esqueci. 

     

Thiago dos Santos: Se você acredita que trabalha demais. 

 

Entrevistado 8: Muito! Muito, estou contratada por uma escola extremamente burocratizada, 

assim a gente tem provas num intervalo menor que mês, as vezes de 20 em 20 dias a gente 

tem prova, uma escola que exige que eu faça planilhas sobre absolutamente tudo. O aluno 

não entregou atividade eu tenho que fazer planilha, o aluno respirou mais fundo eu tenho que 

fazer planilha, o aluno não trouxe material eu tenho que fazer planilha, tem toda essa questão 

da burocracia, que é uma burocracia que eles exigem durante o horário de aula. Então, às 

vezes eu tenho que pegar uma parte do horário de aula que eu estaria trabalhando em alguma 

coisa útil e necessária com os alunos, mas eu tenho que pegar esse pedaço porque eu tenho 

que entregar planilha até uma hora da tarde, hoje eu acho que eu trabalho muito. Muito! Muito! 

Muito! Mesmo trabalhando 20 horas semanais que é uma carga pequena, se a gente for parar 

pra pensar, tem muito professor que trabalha 700 mil né? (risos). Hoje eu consigo concentrar 

as minhas aulas só no período da manhã, eu já fui a professora que trabalhava de manhã, de 

tarde e de noite, já fui insana nesse nível, hoje em dia não. Mesmo trabalhando só no período 

da manhã eu trabalho demais, porque eu tenho uma condição muito maior fora da sala de 

aula do que dentro, a sala de aula é uma delícia, a sala de aula não é trabalho, ela se autogere, 

a sala de aula é muito gostosa, o problema é o que está por trás dela. 

 

Thiago dos Santos: Então, falando sobre esse por trás dela, queria que você falasse um 

pouco da pandemia, o trabalho durante a pandemia, quando a gente fala eu gosto sempre de 

lembrar, não você, mas até pra quem for ler esse trabalho, que a pandemia ainda está em 

curso, ela começou em março do ano passado e ela ainda está ai ainda, então estamos 

falando de uma coisa mais viva do que nunca e mais presente do que nunca, e dentro de toda 

essa... vou até usar um termo aqui, dessa ciranda você sabe porque, dessa ciranda do 

trabalho, o que que essa pandemia trouxe pro teu trabalho.  
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Entrevistado 8: Ela trouxe muitas coisas ruins, não teve nada de bom que a pandemia me 

trouxe. O ano passado quando a pandemia começou em março eu trabalhava em duas 

escolas privadas aqui de Santos, numa delas eu não fui mais, a escola me desligou no final 

do ano passado, no meio de uma pandemia eu fui demitida, essa escola inclusive, a escola 

que me desligou, foi o lugar onde eu mais trabalhei, onde mais fui assediada ao longo de toda 

essa fase, contando março do ano passado até agora julho de 2021. Eu tive que triplicar minha 

carga de trabalho, a minha doação em relação ao trabalho, logo que a pandemia começou 

elas recolheram os professores e a gente começou a trabalhar de forma remota, então no 

começo da pandemia eu ficava logada o dia inteiro no computador, ou, no WhatsApp 

recebendo mensagem de pai de aluno e de coordenação, porque no começo a gente fazia só 

um esquema de plantão de dúvida. Então, eu disponibilizava as atividades pelo Google 

Classroom, e ficava ali o dia inteiro verificando se os alunos tinham mandado atividade tirando 

dúvida e tudo mais, se alguma mensagem passasse batido eu tomava uma chamada da 

coordenadora no WhatsApp “porque fulaninho mandou mensagem e você não viu”. Era uma 

carga insana, porque eu tinha que estar conectada literalmente, com a cabeça conectada, 

computador conectado, com telefone conectado, o dia inteiro para poder suprir essa carga 

dessa atenção de início de pandemia, pouco tempo depois, menos de 10 dias a gente foi 

liberado começar dar aula pelo google Classroom. Antes disso essa escola exigiu que a gente 

fizesse vídeo aula, eles queriam que a gente produzisse vídeo aula pros alunos terem acesso 

as atividades, eu fui uma das professoras que me neguei a fazer isso, até porque existem 

vários canais de vídeo aula ótimos no Youtube, então era eles que eu usava. Eu não tinha 

como fazer aquilo, porque além da pandemia eu estava presa numa casa com uma criança 

de 6 anos de idade, na época meu filho estava no primeiro ano no ensino fundamental, 

primeiro ano de ensino regular, e eu tendo que acompanhar o ensino remoto dele também, o 

meu companheiro na época também estava isolado. Eu não conseguia dar conta de tudo, eu 

lembro que tinha dia que eu sentava as 7 horas da manhã no computador pra trabalhar e 7 

horas da noite eu não tinha terminado de fazer tudo. Muito complicado, eu tive que trabalhar 

muito mais, quando a gente começou a trabalhar pelos aplicativos, pelas plataformas ou pelo 

Zoom, a coisa deu uma aliviada no sentido de que eu não tinha mais que produzir vídeo mas 

a exigência de materiais de apoio o tempo inteiro, não que eu não fizesse isso já, mas é 

diferente quando você está numa sala de aula e você tem lá o dispositivo da lousa, do giz, ou 

não se você quiser não ter, e tudo bem! Nesse sistema remoto slide é uma coisa que a escola 

exigia demais, sempre tinha que ter um slide disponível pra fazer alguma coisa, e aí bota mais 

um peso de trabalho, bota mais um horário, bota mais um monte de coisas que eu tenho que 

fazer, logada o dia inteiro, o tempo todo o WhatsApp mandando mensagens fora do meu 
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horário de trabalho, eu trabalhava até meio dia e meia. Tive que participar de infinitas reuniões 

que não foram avisadas no horário de trabalho, as vezes eu estava na hora do intervalo e eu 

recebia mensagem da coordenadora dizendo que ia ter reunião, eu cheguei a participar de 

reunião tomando café da manhã, isso é terrível, a coordenadora chamar a gente no nosso 

horário de intervalo, no intervalo da escola, da nossa contratação, “não porque a gente precisa 

fazer reunião e não sei o que”, e eu entrar em reunião pelo Meet, “Ah fulana, você está com 

a câmera fechada eu não me sinto confortável”, e ai eu abri a câmera, e estava comendo ali, 

abri a câmera e de propósito para as pessoas verem que eu não estava tomando sol, eu 

estava tomando café, sabe assim? Trabalhei muito, fui cobrada de coisas absurdas, cheguei 

receber notificação, não é esse nome que eu queria usar... mas a gente chegou a receber 

mensagens de WhatsApp da escola dizendo que os professores tinham que fazer a barba e 

pentear o cabelo pra dar aula online, e as professoras tinham que usar maquiagem, nesse 

nível. Tu ri né? (risos). Nesse nível, foi insano, eu trabalhei muito, minha cabeça estava 

conectada o dia inteiro, uma pressão tremenda de mantenedora mandando mensagem 

dizendo que não sei quantos pais estavam pedindo pra dar desconto, que tinha que elevar o 

nível de qualidade da aula, porque a final de contas se os pais pedissem descontos ela não 

ia conseguir manter os professores na escola. Então, uma pressão muito grande, “elevem o 

nível da aula de vocês por que se não conseguir a rematrícula, se a gente não conseguir 

manter a mensalidade, vai estourar no colo de vocês”. Isso foi falado várias vezes pra gente, 

de forma muito clara, nunca parecendo, sempre muito clara “olha quem vai ficar sem aula são 

vocês”. Compreensão zero pelo fato de eu trabalhar e ter filho e na rua fica passando o carro 

do ovo, na minha rua ter cachorro, a gente recebia reclamação de pai, “aí que na aula do 

professor de qualquer matéria, ai na casa do professor tem cachorro, o cachorro atrapalha a 

aula”. Até mensagem no grupo de WhatsApp dizendo que pessoas que tenham filhos e 

cachorros vão ter que dar um jeito do barulho não atrapalhar a aula a gente chegou a receber, 

nesse nível, e a carga de trabalho insana, notificação o tempo inteiro no celular de atividade 

que chegava, mensagem dos pais, de coordenação, de direção, eu tinha na época 3 grupos 

diferentes de WhatsApp da mesma escola, e os 3 grupos bombavam num nível surreal de 

exigência. No meio da pandemia meu celular quebrou e eu nunca fiquei tão feliz da vida, do 

meu celular ter quebrado, foi um respiro, meu celular quebrou e eu comecei a chorar 

emocionada, “é a vida me dando essa chance”. Eu demorei uma semana pra levar o celular 

pro concerto, porque eu lembro que o celular quebrou num dia que já estava assim, até a 

tampa, já estava pensando seriamente em pedir demissão que eu não estava mais 

aguentando, e aí o celular quebrou, eu pensei foi intervenção divina, nessa época que o 

celular quebrou a coordenadora ligava todos os dias pra minha casa, mandava e-mail, 

mandava mensagem no Facebook. Muito louco! 
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Thiago dos Santos: Fecharam o cerco. E olha só essa pergunta que vou fazer é inevitável, 

nessa perspectiva toda, pandêmica e de tudo, você entende que o seu trabalho é valorizado? 

Pelos alunos, pelas famílias, pelas escolas que você trabalha? Você trabalha em duas hoje 

mais essa escola que você já colocou aqui, acho que também é legal você colocar, o que 

você pensa a respeito? 

 

Entrevistado 8: Meu trabalho nunca foi valorizado nem antes, nem durante a pandemia e 

tenho muitas dúvidas se depois dela ele vai passar a ser valorizado. O professor sempre foi 

visto como um párea pela sociedade, pouquíssimos foram os lugares que eu trabalhei que eu 

não me sentia uma inimiga da sociedade, que eu não me sentia alguém que precisava estar 

ali o tempo inteiro em embate, embate não, me defendendo de algo que eu não fiz de errado, 

pra poder trabalhar. A valorização por parte do aluno ela é um pouco diferente da valorização 

por parte da família e da escola. Hoje eu dou aula pro ensino básico, sou professora só de 

fundamental II, mas por muitos anos fui professora de ensino médio e ensino técnico, e a 

valorização do aluno ela vem, vem nas pequenas atitudes do dia a dia, mas vem, não vem de 

todos. Porque a gente trabalha com salas de 20, com 30 crianças e nem todo mundo tem 

essa sensibilidade de reconhecer o trabalho que você está fazendo ali principalmente nessa 

faixa etária, porque nessa questão da faixa etária eu acho que as crianças são muito movidas 

pelo emocional. Então, se o aluno gosta de você ele gosta da sua matéria, se ele não gosta 

ele acha a sua matéria horrível e você fica ali equilibrando o pratinho de ser o professor que 

está dando uma boa aula mas também é o cara que tem que ser querido, porque o ser querido 

é o que vai te manter empregado, infelizmente é assim que funciona. O reconhecimento do 

aluno vem, mas não é o reconhecimento social, não é o reconhecimento que aumenta o meu 

salário, não é o reconhecimento que melhora a minha condição de trabalho, é o carinho do 

“obrigado por essa aula” o “nossa foi muito importante a gente ter falado disso” ou “nunca 

tinha enxergado dessa forma”. Hoje eu estou numa escola, que é engraçado assim, eu tenho 

uma turma no nono ano que todo final de aula eles agradecem a aula e é uma coisa que a 

primeira vez que isso aconteceu, até me encheu o olho de lagrimas, porque acabou a aula e 

eles “pô professora obrigado pela aula de hoje”, eu fiquei até meio “como assim obrigada pela 

aula de hoje, eu não estou fazendo mais que minha obrigação”. Aí eles falaram pela segunda 

vez e eu comecei a agradecer eles também pela aula, todo final de aula eles me agradecem 

pela aula e eu agradeço eles pela aula, porque a aula é nossa não é minha, é uma coisa que 

a gente faz em conjunto. Tirando esse tipo reconhecimento é muito difícil a gente ser 

reconhecido pela escola, principalmente pelos país, sendo uma professora da área de 
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humanas, sendo professora de história eu me sinto sempre com um alvo na testa, porque pra 

além dos conteúdos que eu tenho que trabalhar do conteúdo programático que o Mec me 

exige. Eu também tenho uma pegada de trabalhar temas transversais dentro da sala de aula, 

então eu trago muita discussão em relação a questão de racismo, de desigualdade social, 

desigualdade de gênero, violência doméstica, enfim. Uma série de assuntos que me tornam 

a professora mais odiada da escola e mais temida pelos pais em vários centros, é sempre aí 

que cai o “quem essa professora pensa que é?” ou “o que ela está ensinando pro meu filho?” 

e aí a gente deixa de ser um bom professor e passa a ser um alvo. 

Thiago dos Santos: E hoje nas escolas que você está, como você definiria a tua relação com 

as escolas? Eu vou insistir mais nisso depois, mas em outro aspecto. Eu vou até ampliar, essa 

tua relação com a escola, com o todo vamos colocar assim, numa perspectiva da realização 

do teu trabalho, como você diria que acontece? Digo da sua atuação docente. 

 

Entrevistado 8: Me sinto uma prestadora de serviço, que tem que estar ali o tempo inteiro 

me equilibrando mentalmente, para ver se o serviço que estou prestando é adequado para o 

público que está contratando o meu serviço. Eu não deixo de falar as coisas que eu tenho que 

falar, eu não deixo de tocar nos assuntos que eu tenho que tocar, mas hoje em dia num 

cenário pandêmico sabendo que a gente tem pela frente um futuro muito tenebroso e muito 

complicado, hoje eu penso muito mais do que eu pensava em outros momentos da vida no 

que que eu vou falar e como eu vou falar dentro da sala de aula. Tem muito mais “essa frase 

pode ser tirada de contexto e isso pode ser usado contra mim” e são coisas que anos atras 

eu não me preocupava, porque era uma coisa que fluía bem. Mas hoje eu trabalho em duas 

escolas, eu consigo identificar que para as duas escolas eu sou uma prestadora de serviço, 

numa delas eu tenho uma relação um pouco mais legal com o pessoal que mantem o colégio, 

é uma escola um pouco mais humana que enxerga o professor como gente, que respeita 

inclusive questões que estão pra além da profissional que eu sou, consegue me enxergar 

como pessoa, como mãe e como mulher. A outra escola não, na outra escola eu sou a 

prestadora de serviço eu estou ali para fazer a planilha, entregar a nota, dar a aula, e sou uma 

prestadora de serviço inclusive muito bem fiscalizada, porque as minhas aulas são gravadas, 

tem isso também, todas as minhas aulas são gravadas. 

 

Thiago dos Santos: Desculpe, mas todos os professores têm suas aulas gravadas? 
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Entrevistado 8: Todos, segundo a escola a justificativa é que as aulas são gravadas porque 

se acontecer algum problema a escola tem como averiguar. Se por exemplo alguma família 

fizer alguma denúncia contra o professor a escola tem como averiguar e “não isso que você 

está falando sobre o professor não procede”, mas eu só fui descobrir que eu tinha que gravar 

aula por causa de uma denúncia de uma família de uma aula minha. Estava dando aula sobre 

ditadura no começo do ano pro nono ano e 20 minutos depois que acabou a aula eu recebi 

uma mensagem da minha coordenadora dizendo que “você gravou a aula do nono ano? 

Preciso que você me mande a gravação” eu falei “que aula?” e ela “você tem que gravar, você 

não grava?” eu falei “não, ninguém me falou nada”. Ai ela me ligou em casa e falou assim 

“não é porque uma mãe ligou aqui na escola dizendo que você falou mal do Bolsonaro na sua 

aula e elogiou o Lula”, eu falei “olha eles não foram nem nomeados dentro da minha aula, por 

que eles nem cabiam dentro daquilo que a gente estava conversando” eu estava 

contextualizando a ideia de ditadura e não falei, se eu tivesse falado, qual o problema? Mas 

não falei” “mas preciso que grave a aula então porque quando acontece esse tipo de problema 

a gente verifica pra ver se a reclamação do pai faz sentido” e a partir daquele momento eu 

tive que começar a gravar aula, continuo falando mal do Bolsonaro, mas hoje sabendo que 

sou fiscalizada, de como faço e o que faço. Ano passado na outra escola que eu trabalhava 

a coordenadora entrava direto na aula sem avisar pra assistir a aula, a dona da escola entrava 

na aula, tem isso.  

 

Thiago dos Santos:  Legal que você está falando isso, vai ao encontro ou até de encontro 

com essa coisa das possibilidades de atuação, porque você coloca instrumentos de controle 

dentro da sua prática, que é uma coisa que a gente pensa que é surreal. Aí vou te perguntar, 

seguindo nesse caminho metodologias de trabalho, os conteúdos que você tem que oferecer 

aos seus alunos, as avaliações elas são decididas por você ou elas já vêm prontas? Material 

que você utiliza é você que produz? É você que escolhe ou é “a escola trabalha com esse e 

vai ter que cumprir” como é que funciona? 

 

Entrevistado 8: Eu trabalho em duas escolas né? Numa escola a gente usa um sistema 

apostilado que não foi perguntado pros professores se era o sistema apostilado que a gente 

queria usar, foi uma escolha feita de cima para baixo. Esse já é o terceiro sistema apostilado 

que a gente está usando na escola desde que eu comecei a trabalhar lá e a gente nunca foi 

consultado. Todas as mudanças de sistema elas foram só notificadas “olha a gente usava 

esse agora usa aquele e ponto final”. Na outra escola que eu trabalho a gente tem livro 

didático, mas os livros didáticos também não são escolhidos pelos professores. Então, eu 
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entrei na escola já trabalhando com aquele material, “olha a gente usa esse material aqui, 

está aqui o livro que a professora antiga usava e é esse livro que você vai ter que usar”. Como 

a gente está num sistema híbrido, eu estou com 50% a 50% uma parte em casa uma parte 

na escola, eu disponibilizo muito material pelo Google Classroom, eu sempre usei muito o 

Google Classroom mesmo antes da pandemia, pra eu fazer um acervo de material legal pra 

eles e agora o Classroom ficou meio que obrigatório em todas as escolas por causa da 

pandemia. Dos materiais que eu disponibilizo no Classroom alguns são produzidos por mim, 

outros são materiais que eu pego da internet, eu não faço vídeo poque eu não tenho tempo e 

nem tenho conhecimento pra ficar editando, mas são materiais que eu seleciono, nunca 

ninguém reclamou dos materiais que eu disponibilizo lá, sou eu que escolho, não sei nem se 

as pessoas verificam o que tem lá, mas ninguém nunca ninguém falou nada. Em relação as 

provas em uma das escolas as minhas provas são fiscalizadas pela coordenação da escola, 

eu tenho que fazer a prova pelo forms e eu tenho que colocar sempre a coordenador... Só um 

minutinho.  

[Pausa na entrevista] 

Entrevistado 8: Então, numa das escolas a prova passa pelo crivo da coordenação e da 

direção. Então quando eu faço a prova pelo forms eu tenho que colocar como editora a 

coordenadora e a assistente de coordenação, a alegação é que elas têm que verificar se a 

prova tem erros de português, uma vez eu falei “mas eu sei escrever não precisa se 

preocupar”. Porque assim como passa pelo crivo da direção e da coordenação a gente tem 

um prazo mais curto pra fazer a entrega das provas, até a prova acontecer porque elas têm 

que verificar todas as provas e tal. Uma vez eu tomei uma bronca porque estava atrasada, aí 

a alegação foi essa “não porque a gente tem que fazer a verificação...”, “porque você tem que 

fiscalizar a minha prova?” “ah, não por que pode ter algum erro de português”, “ah não eu 

digito minha prova pelo word ele me avisa se tem algum erro de português, não precisa ficar 

se preocupando se minha prova tem algum erro, eu sei escrever relaxa”. Não tive prova 

modificada ainda nessas escolas que eu trabalho, mas já trabalhei em escola que modificaram 

as minhas provas, já passei por essa experiência super legal de ter prova modificada. O 

material eu não escolho, produzo algumas coisas, tenho as minhas provas verificadas e 

analisadas, de vez em quando me perguntam alguma coisa, “ah, mas essa questão aqui e 

tal”, mas nunca mudaram nada. 

 

Thiago dos Santos: Nas escolas que você trabalha alguma delas aplica avaliações externas? 

Que vem prontas?  
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Entrevistado 8: Não, a gente que produz tudo, todas as provas que meus alunos fazem, sou 

eu que tenho que fazer todas, todas as atividades que os meus alunos desenvolvem, quem 

produz as propostas sou eu, tanto as provas, quanto os trabalhos, quanto os projetos, são 

todos produzidos por mim. 

 

Entrevistado 8: E quanto as tecnologias, como elas estão inseridas no teu trabalho? Elas 

são facilitadoras? Dificultam? Como é essa relação? 

 

Thiago dos Santos: Elas foram inseridas sem nenhum tipo de vaselina na minha vida (risos), 

acho que na vida de todos os professores. A gente teve que aprender na marra a usar a 

tecnologia “se vira e faz aí o que dá pra ser feito”. Eu já usava o Classroom antes da pandemia, 

mas era uma coisa esporádica mais como um complemento daquilo que era dado dentro da 

sala de aula, o Classroom pra mim não foi nenhum problema, mas todas as outras coisas que 

a educação gosta de inventar, porque o pessoal da educação gosta de inventar a roda a cada 

nova aula. Então, todas essas coisas tipo “Classroom”, tem um infinito de sites que eu poderia 

citar aqui de jogos e de quis. Essas coisas todas eram coisas que eu não tinha o habito de 

usar e de vez em quando rola uma certa cobrança, assim “A gente tem que deixar a aula mais 

dinâmica, a gente tem que deixar aula mais legal, a gente tem que deixar a aula mais atrativa” 

e você tem que aprender a usar uma coisa que você não tem ideia de como é que funciona 

na marra, porque se não a sua aula não está legal, não está atrativa, não está interessante. 

Então assim, o uso da tecnologia hoje ele é uma obrigatoriedade, mas ele só dificulta a minha 

vida, ele não melhora a qualidade da minha aula, nem um pouco, porque como a gente está 

num sistema híbrido quebra muito a base do que sempre foi a minha aula, aula sempre foi 

muito pautada no conhecimento prévio do aluno. Então, todos os conteúdos novos que eu 

vou começar eu começo partindo do que eles sabem, do que o aluno sabe sobre o que eu 

vou trazer, então eu faço essa troca e no sistema híbrido é impossível eu fazer isso, porque 

tenho vários alunos que não abrem câmera, que não respondem. E eu entendo que eles não 

abram a câmera, porque é o ambiente privado deles, eles estão na casa deles. É muito difícil 

você conseguir dar aula no sistema hibrido, porque você tem 15 crianças no computador e 15 

crianças na sala de aula, e você não consegue escutar o que eles estão falando, você não 

consegue dar atenção, o cara da sala de aula te pergunta uma coisa o do computador te 

pergunta outra, tem o barulho na rua, agora eu estou até me acostumando, mas no começo 
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quando a gente começou no sistema hibrido eu achei várias vezes que eu fosse dar um surto 

dentro da sala de aula, surto real assim de sair correndo e falar não volto mais. 

 

Thiago dos Santos: Você entende que o trabalho docente difere de outros trabalhos? E em 

que? 

 

Entrevistado 8: Eu acho que a principal diferença entre o trabalho do professor e de todas 

as outras profissões, é que diferente dos outros profissionais a gente tem que passar o tempo 

inteiro justificando o que a gente está fazendo, justificando, explicando e validando a 

importância e a qualidade do nosso trabalho, ninguém vai no medico, ninguém passa por uma 

consulta médica e ele fala “meu filho você está com isso, isso e isso, tá aqui a sua receita” e 

essa pessoa pega a receita e duvida daquilo que o médico falou, ninguém chama o 

engenheiro em casa pra iniciar uma obra e questiona o projeto que o engenheiro montou, mas 

o tempo inteiro as pessoas questionam, duvidam e colocam em cheque aquilo que está sendo 

feito pelo professor, o tempo inteiro! A gente precisa o tempo inteiro se justificar, explicar e 

muitas vezes se desculpar, pelo nosso trabalho. A nossa valorização ela é inexistente, a 

sociedade não valoriza o professor, quantas vezes eu já ouvi “nossa, você é professora, você 

trabalha ou você só dá aula?”, e também assim “nossa você é professora nossa que pena, 

você gosta de ser professora?”. A gente não tem valorização nenhuma. 

 

Thiago dos Santos: É tão bonito ser professor, mas você ser professor. 

 

Entrevistado 8: Não e quando eu falo que sou professora de história? É muito engraçado, as 

pessoas falam assim “nossa eu sempre quis fazer faculdade de história”, mas elas nunca 

complementam “eu sempre quis ser professor de história.” (risos) Queria fazer faculdade, mas 

professor mesmo, não estava no meu plano.  

 

Thiago dos Santos: Minha última pergunta é qual a importância do trabalho docente? Do teu 

trabalho pra sociedade e qual a relação que você estabelece entre o teu trabalho e a 

sociedade?  
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Entrevistado 8: Nossa, que pergunta difícil! Acho que o trabalho docente é a base de tudo, 

todo mundo vai passar na mão de um professor um momento da vida, todo mundo vai precisar 

ter passado na mão de algum professor em algum momento da vida. Muito mais do que 

ensinar um conteúdo sobre qualquer coisa que já tenha acontecido a séculos atras e não 

tenha qualquer relação com a vida dos alunos em sala de aula, eu acho que muito mais que 

importância do meu conteúdo, a importância do meu trabalho como professor de história, é 

colocar a prova a formação daquela pessoa, quem ela é? Como ela se enxerga na sociedade, 

como ela enxerga a sociedade que ela está inserida? De que forma ela faz parte dessa 

sociedade e o que incomoda ela nessa sociedade? O que que é okay pra ela na sociedade? 

O que ela pode fazer pra melhorar ou de que forma que ela vai contribuir pra sociedade ser a 

mesma coisa que é porque ela não se incomoda com o fato dela ser como ela é. Eu acho que 

quem é da área de humanas, tem muita responsabilidade nas costas, você é o contraponto 

daquilo que o aluno chega... Porque eu vejo muito a escola como o contraponto da sociedade, 

como o contraponto do que a família mostra, do que a sociedade mostra acho que a escola é 

como uma terceira via que não faz a mesma oração. Eu acho que essa é a importância da 

escola, da sala de aula, ser esse contraponto, você tem A, você tem o B e você também tem 

o C e quem tem que escolher se você quer o A,B ou C ou tudo junto e misturado é você, não 

é a sua mãe, não é o seu pai, não é o que as pessoas pensam, é você com a sua cabeça, 

com a sua capacidade de análise, de observação, criticidade, de querer mudar, de construir, 

de se reformular. Eu acho que essa é a importância da educação eu acho que a educação é 

muito transformadora. Eu acredito na educação, eu acho que a educação é muito bonita, o 

problema é sistema, não a educação. Eu acho que a educação tem uma força transformadora 

que é um negócio assim... que eu não consigo nem colocar em palavras, porque é uma coisa 

que eu acredito. Eu acredito de verdade no potencial transformador da educação, mas é um 

potencial muito minado, o tempo todo, por um sistema que é um sistema muito falho. O 

sistema é muito errado, ele foi fadado ao fracasso desse que ele foi criado, porque a educação 

no Brasil começou com um plano fracassado e ela continua sendo esse plano fracassado até 

hoje. Mas eu vejo a educação dessa forma, a educação pra mim ela é uma força 

transformadora, que não é levada em consideração, não é usada da maneira que deveria, 

que não tem um sistema que contribui pra ela possa realmente transformar a sociedade como 

ela deveria, que não é valorizada em todos os sentidos, social, de investimentos, pelo 

contrário a gente vê o sucateamento da educação o tempo todo, seja na escola privada ou na 

pública. Porque na escola privada também tem o sucateamento, a gente tem que ficar ali o 

tempo todo nivelando a aula baixa, você não pode falar difícil porque se não o cara não 

entende, você vai formando pessoas cada vez menos capazes de pensar ou desenvolver algo 
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mais elaborado, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não sei se respondi a sua 

pergunta, falei, falei, falei e não sei se respondi ela inteira.  

 

Thiago dos Santos: Respondeu muito, assim as minhas perguntas terminaram, mas eu 

quero fazer uma outra pergunta que eu acho que de alguma maneira ela vai dialogar com 

tudo que você fala, de ter que justificar tudo que faz, essa pergunta, vou deixar claro que não 

é meu objeto de análise, mas eu acho que precisa aparecer aqui, por você ser mulher, isso é 

pior? Porque eu coloco assim, obviamente eu não estou estabelecendo em comparação com 

outras entrevistas, nem com a minha vivência pratica, mas quando você coloca de ter que 

justificar, eu quero saber a sua leitura, porque eu sei que você é uma pessoa que estuda isso, 

se o fato de ser mulher e estar atuando na área de humanas, eu vou colocar de humanas 

porque é o que você leciona, se isso intensifica a necessidade de ter que justificar as coisas? 

 

Entrevistado 8: O tempo todo, tanto para as instituições que me contratam, quanto para as 

famílias que oferece o serviço o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo as coisas que eu 

falo são colocadas em xeque, e isso fica muito claro fazendo um comparativo com meus 

colegas de trabalho homens, as famílias se acham no direito de se colocar diante as 

professoras mulheres de um jeito que elas não se colocam em relação ao professor homem, 

por exemplo. E as escolas exigem das professoras mulheres uma postura que elas não 

exigem dos professores homens, por exemplo, nessa escola que eu trabalhava no ano 

passado que eu fui desligada eram dois professores de história no colégio, eu e outro cara 

homem. Eu dava aula pros iniciais, sexto e o sétimo e ele dava pro oitavo, nono e ensino 

médio. Ele fazia colocações em sala de aula por exemplo, que se eu fizesse, eu tomaria 

bronca e ele não, alguns assuntos que eu trazia pra sala de aula eram questionados pra mim, 

“por que você está trabalhando isso? Onde você quer chegar com isso? Por que isso tem que 

ser feito na sala de aula? Mas qual o objetivo pedagógico”, sabe assim? E ele fazia 

exatamente as mesmas coisas ou levantava discussões muito parecidas e nunca ninguém 

questionou nada, por ser mulher eu sempre me senti tendo que trabalhar muito mais pra 

manter o meu emprego do que o meu colega de trabalho, sempre. O meu esforço sempre 

teve que ser muito maior, porque eu sempre tive que justificar tudo, a gente sempre tem que 

mostrar que a gente é mais do que a gente é, entende? E é muito cansativo isso, porque para 

as coisas que eu falo fazerem sentido pra serem valorizada eu tenho que falar três vezes 

mais, num volume muito maior, do que o meu colega que era homem tinha que fazer. Do que, 

por exemplo, o meu ex-companheiro tinha que fazer, que é um cara formado na mesma coisa 

que eu. Inúmeras foram as vezes que a gente comparou situações em sala de aula que 



273 
 

 
 

aconteceu entre eu e ele, que pra ele não pegou nada e pra mim eu fui questionada de jeitos 

que ele nunca pensou em ser questionado na vida. Então, pesa demais, ainda tem toda a 

questão se a gente fazer um recorte de classe, de raça, eu sou uma pessoa de classe média, 

branca, sabendo que é difícil eu sei que seria muito mais difícil se eu fosse uma mulher negra, 

por exemplo, eu ia apanhar muito mais do que eu já apanho. 

 

Thiago dos Santos: Legal! Legal, não!!(risos). Legal você trazer isso, eu acredito que se tinha 

que levar isso a frente do ponto de vista acadêmico, porque o mundo precisa, obviamente tem 

muita literatura, eu até pesquisei um artigo, ontem eu achei um artigo sobre o trabalho docente 

das mulheres na pandemia. Algo que vou até ler esse final de semana, eu entendo que isso 

precisa ser muito falado, por isso eu pedi pra você trazer isso também, porque de alguma 

forma eu quero que isso apareça no meu texto e obviamente que isso reverbere o máximo 

possível, a questão do trabalho ela envolve tantas outras coisas, que não é apenas aquilo que 

a gente realiza dentro de uma sala. Bom! Da minha parte eu encerrei, eu agradeço muito todo 

esse relato da vida, da experiencia, do contexto do trabalho docente, na perspectiva de uma 

mulher, professora de história, mãe, que passa por tudo aquilo que você colocou aqui com 

brilhantismo e que eu não tenho que falar nada porque já foi colocado, obrigado eu encerro a 

gravação por aqui.  

 

 

 

 

 

 

Entrevista “9” (23/7/2021) 

 

Thiago dos Santos: Então, boa tarde. Eu estou iniciando a nona entrevista relativa à 

dissertação de Thiago dos Santos que tem o título de “professor trabalha ou só dá aula?” afim 

de captar as percepções de professores de escolas privadas de Santos e São Vicente. 

Durante a dissertação eu explico o porquê, a minha trajetória quase toda é em escolas 

privadas e eu sentia uma necessidade na busca das literaturas em ver e ouvir os professores 
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dessas escolas, que muitas vezes não tem suas vozes ouvidas e nem tem espaço pra falar. 

Então, dentro da ideia de pluralidade, que eu acredito ser a melhor, esta pesquisa está 

trazendo sujeitos de segmentos variados, homens e mulheres, a ideia é que a gente comece 

ouvindo uma professora que trabalha com Ensino Fundamental 1. É a primeira professora de 

Ensino Fundamental 1 que estou entrevistando e agradeço desde já, pelo tempo, pela 

oportunidade, pelo espaço. Sei que tem um filho pequeno, a gente sabe bem como é, então 

tem toda essa logística para ter um tempo (risos). A partir de agora eu faço as perguntas e 

dou a palavra pra minha entrevistada. E vou começar fazendo uma pergunta que eu acho que 

é bem interessante e quero começar por ela, quero saber na sua opinião o que é ser 

professora?  

Entrevistado 9:  Olha, já tive várias ideias do que é ser professora. Professora pra mim, além 

de tudo é ser um ser humano que tem as suas limitações, mas ao mesmo tempo é uma pessoa 

que sempre está buscando conhecimento, sempre buscando aprender além de ensinar. Que 

ajuda, auxilia na formação, não posso nem dizer que tem a função, porque ultimamente muitas 

coisas influenciam. Mas na formação do caráter, desde criança dos pequenos. Independente 

se for adolescente, se for adulto, a área que a pessoa estiver como professor e eu acho que 

professor tem um papel muito importante na vida da criança, do adolescente, do jovem, nessa 

formação.  

Thiago dos Santos: Legal. Diz pra mim, como e por que você decidiu ser professora? 

Entrevistado 9:  Bom, vamos lá! Começa desde criança quando a gente está brincando com 

as amiguinhas, brinca de boneca aí pega as bonecas faz escolinha com as bonecas, aí muda 

a brincadeira “mas eu quero brincar de escolinha” e aí vem o desejo “quando eu crescer quero 

ser professora”. E o engraçado é que quando eu era criança não tinha professores que eu 

pudesse olhar e falar assim “nossa, eu quero ser igual” não tinha uma referência boa. As 

referências eram ruins, pra ser sincera. Via professores tendo um comportamento muito ruim 

em sala de aula, de maltratar o aluno, de jogar o caderno do aluno no chão. Então, não posso 

dizer “ah, que tinha uma professora show de bola e queria ser igual ela”, não! A minha vontade 

de ser professora, de fazer pedagogia, surgiu há uns aninhos atrás, não tem muito tempo, 

mas desde criança que eu tinha esse desejo, mas em 2011/2012 eu trabalhava em outro lugar 

e eu via que não tinha perspectiva de crescimento. Não que ser professora poderia me deixar 

rica, mas eu tinha aquele desejo no meu coração de criança. Porque eu descobri em mim que 

eu tinha um jeito diferente, não posso dizer que é dom, que é talento, uma coisa diferente em 

mim de um jeito de ensinar alguma coisa, o que for. Não precisava ser algo de português, 

matemática, mas algo assim “poxa, não sei cortar um papel”, eu tinha um jeito de chegar na 

pessoa e ensinar a cortar o papel, eu descobri isso. Aí eu pensei “caramba, é isso que eu vou 
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querer pra mim, vou fazer pedagogia”. E foi quando eu comecei a faculdade lá em 2012 de 

pedagogia, me inscrevi no vestibular, passei, fiquei super feliz e pensei “vamos seguir em 

frente”. Eu não queria fazer a distância, eu queria fazer presencial, vamos ver como vai ser, 

se eu vou aguentar. Porque eu queria sentir na pele e realmente eu senti, não sei se vão ter 

perguntas mais a frente, mas quando chegou no meio do curso, teve coisa que eu senti ali e 

“é isso que eu quero”. 

Thiago dos Santos: Te deu o estalo, “é isso, acertei”. Eu vou até por outro caminho, depois 

a gente volta nisso acredito, fala pra mim como é o seu trabalho como professora? Eu vou até 

emendar duas perguntas que elas estão ligadas. Eu teria uma pergunta pra você como é um 

dia na vida da professora? Por que eu falo isso? Porque as pessoas costumam perguntar para 

professoras e professores, se além de dar a aula a pessoa trabalha... Aquela ideia de “vocês 

tem duas férias no ano e vocês trabalham só ali, das 13h/13h30 ou das 7h da manhã até 

12h/13h ou das 13h às 18h da tarde. Então, queria que você falasse como é o teu trabalho e 

como é um dia na sua vida. Partindo dessa premissa que o trabalho não começa quando você 

bate o teu ponto e não termina quando você bate o ponto, fala um pouco sobre esse trabalho. 

E já emendo com outra pergunta, a pandemia, no que ela alterou aquela rotina que talvez 

fosse puxada, ou não, pode falar “era tranquila...” no que a pandemia intensificou, ou 

melhorou, ou diminuiu no trabalho? 

Entrevistado 9:  Vamos lá. O meu dia de trabalho, a semana de trabalho eu não paro, eu 

acredito que é 24h, até porque, realmente como você falou, não chego 13h30 no meu serviço, 

bato ponto, começo, deixo ali tudo o que tem que fazer e vou pra casa e o que ficou lá vai 

ficar, não! (risos) Eu levo trabalho pra casa, o tempo todo buscando atividade diferente e a 

gente tem a BNCC, a gente tentar seguir as atividades de acordo do que é proposto, e tem 

apostila, tem prova, tem atividade para corrigir e não dá tempo. Logo nesse ano nós 

começamos presencialmente, porém tiveram alguns alunos que ficam online, então partimos 

para um ensino híbrido (risos) e eu quase fiquei doida. Eu chorava de noite, eu chorava de 

dia, “meu Deus, eu não aguento”. A vontade que eu tinha era de largar tudo e “não quero, não 

quero”, mas não foi isso que eu jurei lá na minha formatura quando me formei, quando eu 

decidi fazer pedagogia, quando eu decidi fazer minha pós, mas assim... foi louco demais. 

Claro, que a gente acaba saindo um pouco da nossa zona de conforto, a gente estava 

acostumado a chegar ali na escola, fazer trabalho com os alunos e tal. Mas o amor de verdade, 

o amor ao ensinar, não vou dizer nem a escola... Mas o amor em ensinar é o que arde muito 

no meu coração, o amor pela minha profissão. No decorrer desse tempo vieram muitas coisas 

para me desanimar, muitas. Mas o amor, a vontade... olhar para aquelas crianças que 

dependem de você, e aquela frase na minha cabeça “não desista, porque tem crianças que 
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se inspiram em você”. Falo criança, porque é a idade que eu dou aula, mas eu sei que não 

são só crianças, sei que a partir das crianças eu atinjo famílias também. Famílias não sabem 

metade do que acontece na minha vida como professora, mas “poxa tia [nome deletado por 

questões éticas] meu filho fez isso, isso e isso... adorei o jeito que você...”. Então, eu via isso 

e “não, não posso parar, não posso deixar de fazer”, mas foi bem difícil na primeira semana 

que a gente começou com crianças na sala, com crianças online, com dificuldades. Agora 

respondendo sua pergunta da pandemia, não vou dizer que vai ser irreversível, não. Porque 

criança é um ser mágico, eles conseguem pegar as coisas muito rápido e se tiver um estímulo, 

se tiver alguém que acredita neles, eles vão. Eu vou te dizer que dentro de um mês eu 

consegui fazer um trabalho que eu via eles subindo, uns dois, três degraus, que eu fiquei 

“nossa, eu vou conseguir fazer o que eu quero”. Porque no ano passado quando ficamos 

somente no online, mexeu muito na carga horária, diminuíram as aulas, muitas crianças 

estavam, mas não estavam na aula... não abriam a câmera, você não sabia se estava 

aprendendo ou se não estava, você cobrava as atividades, algumas famílias eram 100%, mas 

outras... Porque as crianças são dependentes da família pra isso. Então, você não sabia se 

estavam cumprindo, se estavam fazendo, aí veio uma certa lacuna, não vou dizer defasagem, 

porque os pequenos não têm culpa, ninguém teve culpa do que aconteceu. Só que eles logo 

no primeiro mês de aula desse ano de 2021, eu coloquei a mão na cabeça e falei “meu Deus, 

o que é que vou fazer”. Aí parte para um lado, parte para o outro, vai pesquisa, aula diferente... 

E ao mesmo tempo eu ficava um pouco presa, porque tem as crianças na sala e tenho as 

crianças online, então muita coisa que gosto de fazer do lúdico, que eu gosto muito dessa 

parte, de trabalhar o lúdico de forma diferente, de sair da sala, eu não conseguia, por que se 

eu saísse e aqueles que estão em casa? A gente ouvia “se tiver que sair, sai” no ponto de 

forçar quem está em casa ir pra escola, mas eu não posso forçar, não posso... aquelas 

crianças estão em casa, independente dos pais estarem pagando mensalidade ou não. 

Porque é uma coisa que desde o começo do ano tenho falado para os meus alunos, um 

sentimento que a gente tem falado muito, sobre empatia. Eu preciso ter empatia com meus 

alunos que estão em casa, independente se era um ou dois alunos. Elas vão pensar “poxa, a 

tia não entrou pra dar aula pra mim, ela saiu da sala, foi fazer uma atividade...”. E aí a criança 

ou a família olhar lá no site ou onde fosse publicada as fotos, professora alegre com as 

crianças, mas não era verdade, e quem está em casa? O que me ajudou bastante do ano 

passado pra cá nessa pandemia, nessa parte que vou dizer que foi um ponto negativo da 

questão da dificuldade pedagógica das crianças, deles falarem e colocarem pra fora o que 

estão sentindo. E o que me ajudou foi esse olhar, um olhar que eu já tinha e que foi apurado 

mais ainda. Porque pra você ser professor, você tem que ter um olhar diferenciado, isso a 

gente busca desde sempre na faculdade desde quando você começa “tem que ter um olhar 
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diferenciado, tem que ter um olhar diferenciado”. Então, eu acho que apurou ainda mais meu 

olhar diferenciado, minha audição, minha maneira de falar, de sentir, tentar me colocar na 

situação daquela criança, do aluno em si, acho que é isso.  

Thiago dos Santos: Isso mesmo, e aí eu te pergunto. Vou fazer duas perguntas, você falou 

aí do tempo, do desespero, que deu vontade de parar, de sair. Minha pergunta é: Você 

acredita que trabalha demais? E se você percebe que o seu trabalho é valorizado. Quando 

eu falo valorizado, eu quero dizer em todos os sentidos que você conseguir atribuir a palavra 

valorização, valorizado pelos teus alunos, pelas famílias dos teus alunos, que a gente sabe 

que são coisas diferentes, e se você se sente valorizada pela escola que você trabalha? Eu 

sei que você trabalha em uma escola, você se sente valorizada por essa escola e como é tua 

relação com a escola?  

Entrevistado 9:  Bom, trabalho bastante. A gente tenta buscar sempre o melhor, fazer o 

melhor. E o engraçado é que não é pra mostrar trabalho, porque é minha função é algo que 

escolhi pra mim e vou fazer da melhor forma possível, com excelência. Eu aprendi que além 

do melhor, é a palavra que me define é excelência, pra eu fazer além, do além do que eu 

posso fazer é a excelência. Claro que eu não vou dizer aqui “eu sou a melhor professora”, 

mas de verdade busco sempre fazer com excelência, pra poder atingir de alguma maneira, 

alguma dificuldade, aquela criança, o que ela precisa e buscar recursos em tudo para poder 

fazer o meu melhor. Na parte de valorização, eu acredito muito que eu tenho a valorização 

dos meus alunos, sim. Porque como são pequenos, pra eles o que a professora que está ali 

na frente falar, pra eles soa como “nossa, é a mestre do saber, sabe tudo”. E a gente que não, 

eu falo muito isso pra eles “a tia não sabe nada, vocês aprendem comigo, eu aprendo com 

vocês, eu estudo também como vocês”. E deixo bem claro pra eles “se eu não souber 

responder vocês, amanhã eu venho com a resposta, amanhã eu venho com a resposta do 

que perguntarem”. Porque criança gosta de fazer umas perguntas assim além do que a gente 

pode imaginar, a gente não espera e eles fazem umas perguntas... E eu acredito que eu sou 

muito valorizada pelos meus alunos, sim. E muito do que eu faço é por eles. As famílias, 

vamos dizer que atualmente 60% das famílias são bem participativas e bem assíduas em tudo 

que eu proponho. É uma turminha show, uma família show, na participação, eu vou dizer 

desse ano, que é o que a gente está vivendo agora, porque se eu falasse das anteriores, tive 

turmas parecidas também. Mas tem famílias que acreditam no seu trabalho, que dão o maior 

gás pra você continuar como professora, mas a gente sabe que tem famílias também que 

você não sabe nem se existe. Você faz a atividade e a criança vai sozinha, e são dependentes, 

tem 7, 8 anos e eles precisam da ajuda em casa. E sobre a escola na parte da valorização a 

gente acha que tem, eu acho que eu tenho, mas na verdade não é bem assim. A gente escuta 
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muito assim “ah, mas é o que você escolheu” “você escolheu ser professor, então você tem 

que aguentar” “você escolheu pedagogia, então tem que aguentar” inúmeros. Claro a 

quantidade, eles prezam muito pela quantidade “tem bastante, está entrando”, mas e a 

qualidade do que eu ensino para aqueles alunos? 

Thiago dos Santos: Quantidade você diz de alunos na sala? 

Entrevistado 9:  Isso, falo a escola em geral.  

Thiago dos Santos: Entendi, uma relação clientelista, vamos dizer assim... quando mais 

dinheiro entrando, seria isso? 

Entrevistado 9:  Isso mesmo, quanto mais dinheiro entrando... Mas e aí e a saúde mental da 

professora, ela vai estar com mais... No meu primeiro ano que lecionei, eu tinha mais alunos, 

porém o suporte era um pouco diferente. Depois não sei o que foi acontecendo no decorrer 

dos anos que é você, por você mesmo. Se você propõe algo diferente “ah, tem que ver se vai 

dar, tem que ver se dá certo e tal” aí vai empurrando com a barriga, mas assim “tem matrícula? 

Bora botar. Tem matrícula? Bora botar criança pra dentro”. E as vezes a gente não sabe se o 

professor está... A gente tem que estar, eu digo super herói mesmo, porque a gente tem que 

estar apto a aguentar muita coisa, superar, suportar, muita coisa. O que mais eu penso antes 

da minha saúde mental e minha saúde física, a primeira pergunta que eu faço pra mim mesma 

sempre “como eu vou atingir aquela criança? O que vou conseguir ensinar pra ele e o que ele 

vai conseguir ensinar pra mim?”. Pego minha sala de exemplo, tenho 19 alunos, de dezenove 

eu tenho 3, 4 que tem dificuldades, como é que eu vou fazer para conseguir chegar nessas 

crianças que tem dificuldade? “Ah, mas você consegue...”. Eu gosto de fazer coisa diferente 

e ao mesmo tempo tem uma barreira que não me deixa fazer. Aí eu paro e penso, preciso 

gritar socorro, não que eu seja a mulher maravilha, apesar de eu estar com a camiseta dela 

(risos), mas chega uma hora que eu não aguento de desespero, porque eu preciso fazer com 

que eles também. Aí botam a culpa na pandemia, porque as crianças assistiram poucas aulas 

ano passado. Enfim, colocam culpa em tudo que aconteceu por causa do ano passado, a 

gente sabe que ano passado foi difícil, mas se a gente consegue fazer esse ano, vamos fazer 

esse ano... se consegue fazer o agora, vamos fazer o agora, porque eu preciso que essa 

criança aprenda de alguma maneira e eu sei que ela não vai conseguir, principalmente com 

os alunos que tem uma certa dificuldade. Aí você pede um socorro que precisa de alguém, de 

ajuda, seja psicológica, ou pedagógica, o que seja, dependendo das famílias, pra buscar 

também esse suporte e esse auxílio em casa, mas a gente quer abraçar, quer fazer tudo, e 

não dá. Não dá, porque eu posso dizer para as famílias, posso dizer pros pais que aquela 

criança precisa de ajuda, mas os pais não estão nem aí, o que pode fazer? Mas aí a professora 
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quer fazer, “eu preciso fazer aquela criança entender”. Ah, não entendeu escrever aquela 

palavrinha que o “m” é antes do “p”, mas eu preciso fazer ele entender que o “m” é antes do 

“p” e do “b” não vem antes das outras consoantes, mais ou menos isso, entende? Eu não me 

contendo enquanto eu não vejo pelo menos 1% do resultado que eu preciso ver. Então, mas 

a valorização eu acho que tenho, de uns meses pra cá vem caindo um pouco no conceito. Se 

os supervisores tivessem o mesmo olhar pros professores, que eu tenho para os meus alunos, 

eu acho que estaria muito diferente... 

Thiago dos Santos: Eu quero emendar com uma outra pergunta. Que é relativa a essa 

relação e a tua atuação dentro da escola. Eu vou te pedir um favor [pausa para colocar o 

notebook para carregar]. Olha só, você usou uma palavra, que eu queria usar essa própria 

palavra que você colocou para fazer a próxima pergunta, você usou “barreira”, essa palavra 

ficou latejando na minha cabeça. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, na realização 

do teu trabalho como que você definiria suas possibilidades de atuação dentro da escola. E 

aí, olha só, eu faço uma outra pergunta junto se você pudesse, você mudaria essa relação? 

Quando eu falo relação eu quero dizer com os pais, que você já falou bastante, com os 

alunos... mas eu quero que você foque também nos outros professores ou professoras, que 

acredito que seja a maioria ou quase totalidade no segmento que você está, com os gestores 

da escola, ou seja, coordenação, direção, orientação, quem a escola tiver, com o uso do 

espaço e dos materiais na escola. 

Entrevistado 9:  Olha, começando do final, materiais e espaços a gente tem, sabe que tem, 

graças a Deus. Assim, pode demorar se eu solicitar materiais ou em algum momento que 

tenha que trabalhar alguma coisa, a gente consegue ter os recursos se de repente precisar 

fazer algo diferente. Na parte de relação, se eu mudaria? Olha, de 2020 pra 2021 muita gente 

como eu, é perceptivo, vou dizer o que eu vejo. Mudou seu conceito de pessoa, ser humano, 

de parceira, da maneira de trabalhar. E eu vou falar por mim, de verdade, eu mudei muito meu 

jeito de ver e de olhar pro ser humano, não só os meus alunos, mas o ser humano em si. 

Olhar, e falar assim “poxa, porque está fazendo birra desse jeito, deixa eu entender”, antes 

eu tinha um pré julgamento, eu falava, já batia o pé “não é desse jeito” “ah, é assim, então vai 

ser assim também” ... Aquele sentimento de “eu sou, eu sou” e não sou nada (risos). Então, 

muita coisa veio ao meu encontro para eu poder trabalhar esse lado e é o que eu preciso 

como professora, como profissional, mas nem todas as pessoas têm a mesma visão, nem 

todas as pessoas tem esse mesmo olhar, esse mesmo jeito... e acaba sendo difícil essa 

relação, acaba sendo difícil você ter essa facilidade de chegar e dizer e a pessoa entender de 

fato e não só entender porque está na sua frente. Mas entender de verdade o que está 

acontecendo e sentir com você o que está acontecendo. Por isso que a nossa área e área de 



280 
 

 
 

humanas, a gente trabalha com humanas, a gente não trabalha com robô e nem com 

máquinas. Então, eu preciso que minha orientador, minha coordenadora, minha diretora ou 

quem quer que esteja acima de mim, olhe com olhar humano e não olhar como instrumento 

de reprodução “vai fazer o que eu mando, faz o que eu digo e não faz o que faço, faz o que 

eu digo e não faz o que faço” ... Eu passei a ver desse jeito e é claro que não vou conseguir 

mudar o mundo, mudar as pessoas, mas o que eu conseguir fazer com o meu jeito de agir e 

as pessoas puderem ver. Porque infelizmente nem todo mundo com o falar você consegue 

atingir, você precisa mostrar nas suas atitudes, no jeito que você faz, saber falar na hora certa 

e em tudo, nessa relação no profissional. Pra pessoa saber que você está diferente, que você 

agiu diferente do que ela imaginava, para que ela também olhe pra ela e fale “poxa, se eu 

fosse ela tinha certeza que ia fazer desse jeito, não ia fazer igual. Então preciso também fazer 

desse jeito ou eu preciso mudar com aquela outra pessoa, eu preciso mudar também”. Mas 

infelizmente o que eu vejo na parte profissional, claro que eu sou muito grata as pessoas que 

estão comigo no mesmo segmento, no fundamental, professores... Que ao mesmo tempo 

“juntos somos mais fortes, unidos vamos vencer”. Existe também aquela competividade “ah, 

eu ensino melhor” ... Não sei para os professores do Ensino Fundamental II e do Médio, mas 

pra acrianças eu vou ser bem clara “quem faz a lembrancinha mais bonita, quem faz o 

trabalhinho mais legal, o painel mais bonito”. E de uns tempos pra cá, quando começou... 

Vamos dizer que é resultado da pandemia, que fez a gente pensar e refletir (risos). Mudou 

muito, eu vejo que tenho pessoas do meu lado que são parceiras “poxa, se você precisar, eu 

tenho isso, eu tenho esse recurso, eu lembrei de você, e manda pra você no WhatsApp, 

manda por e-mail...” e eu também voltei, porque eu tinha isso e isso me foi quebrado uns 

tempos atrás e eu acreditava que ser humano nenhum tinha jeito, graças a Deus conseguir 

reverter, hoje eu voltei... voltei a ser a [deletado por questões éticas].  

Thiago dos Santos: Você falou um negócio... Eu quero voltar uma coisa que você falou no 

início da nossa conversa, que trabalha bastante, que é o dia inteiro... Você nem dividiu isso, 

mas que você chegar em casa e o trabalho nunca se resume a escola. Mas você falou assim 

“eu trabalho bastante, não pra mostrar serviço, mas porque eu busco excelência”. Eu achei 

isso muito bacana. Mas, olha só, você falou isso, mas colocou uma coisa que te incomoda 

essa coisa de “ah, minha lembrancinha ficou mais bonita, o meu painel ficou mais legal” isso, 

aquilo e aquilo outro. Você sente que em alguns momentos, até sem perceber você acaba 

tendo que, vou usar um termo, que não sei se é o melhor, se autopromover... Porque vocês 

trabalham muito, mas além do trabalhar muito, o que você faz na sua casa não é visto. 

Ninguém sabe o quanto você trabalha pra caramba na sua casa, as famílias não sabem, a 

escola talvez saiba, mas você sente que em algum momento tem necessidade de “preciso 
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começar a mostrar o que eu faço, senão vai parecer que eu não faço”. Já aconteceu isso 

contigo?  

Entrevistado 9:  Muito, muito, muito...Uma propaganda né, de eu chegar e ouvir “tem que ter 

instagram, porque no instagram a gente consegue ver, tem que ter rede social, porque a gente 

consegue ver...”. E quando não tinha? A ponto que eu tenho uma página de pedagogia, que 

as vezes uns vídeos bobos que eu faço é uma maneira de colocar pra fora, o que eu realmente 

estou sentido, fora que ali coloco ideias, inspirações, sigo outros professores, a gente 

compartilha muito... mas e quando não tinha? Era visto, claro... não posso dizer que não era 

reconhecido. Mas tem professores que não tem e professores que não tem, que optaram não 

ter, optaram a não mostrar, não quero misturar as duas cosias, não quero  ficar postando... É 

algo que eu gosto, é uma maneira que eu tenho de realmente “poxa, tive mó trabalho, mó 

sacrifício pra fazer aquilo, eu quero que de alguma forma alguém veja”, mas existem aquelas 

pessoas que veem como como uma forma de se mostrar, ou como um grito “eu tenho 

necessidade de fazer propaganda do meu trabalho”. Mas aí eu lembro, não vou encarar como 

um mercado, porque é um mercado. Precisa do cliente, precisa do público, porque quando 

você quer vender uma coisa, você precisa mostrar. Só que, poxa... eu estou mostrando e o 

que eu estou ganhando com isso? Nada (risos). Eu estou levando o nome da escola, da 

instituição, é porque eu estou mostrando o meu trabalho. Às vezes a gente coloca o nome da 

instituição, mas não por conta da instituição, mas para os pais verem o trabalho, porque os 

pais querem ver o trabalho que está sendo feito para os filhos na escola, eles querem fazer o 

que a professora está fazendo. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia veio pra trazer 

coisas negativas, muita coisa ruim que não era pra acontecer, tenho o labo com que é isso, 

tem lá o canal que consigo me comunicar com os pais, que eles veem o que eu faço, o trabalho 

que eu realizo com as crianças, o resultado que está tendo, como era lá no começo e como 

está agora “ah, mas  antes tinha, conseguia conversar na reunião dos pais e no atendimento 

individual e mostrar”, também tenho meu dossiê guardadinho onde eu coloco as coisas que 

eu faço com os alunos. Mas é algo que eu vejo que eu preciso fazer, porque mesmo, ainda 

assim, se eu não fizesse parece que eu não tenho reconhecimento e mesmo hoje fazendo 

continua sem reconhecimento (risos). E tem aqueles que não fazem, porque não querem e 

você vê assim, vou te falar a verdade “caramba, eu faço um monte coisa, eu me mato, fulano 

não faz e está ganhando a mesma coisa que eu”. Não vou generalizar, mas a turma passa 

para outro professor e parecer que o professor não fez nada. Vou fazer um desabafo agora 

aqui, tipo isso, entendeu? A pessoa jurou, a pessoa fez faculdade, a pessoa falou “vou ser 

professor, vou fazer a diferença como professor” você ouve da boca das pessoas. Não estou 

falando que a pessoa tem que mostrar, não! Mas você vê muito isso, você se mata, faz tudo 

para sua sala dentro de um ano exprimido pra avançar... Não posso falar mal do meu colega 
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de trabalho, eu tenho que me colocar no lugar dele. Mas julgo também, sou ser humano e 

penso desse jeito também. 

Thiago dos Santos: Eu vou colocar duas coisas em cima disso que você falou. Isso de uma 

certa maneira, vou te perguntar isso. Quando você coloca no começo dessa fala que a relação 

com coordenação, orientação não é a ideal por uma série de fatores que você colocou. Então, 

não seria nesse momento, na hora de estar junto, vendo o que acontece que essa relação 

poderia acontecer para chegar junto e “ah, porque um faz muito e o outro não faz nada”, nesse 

sentido quero colocar. E olha só, tenho mais dois blocos de perguntas, vou fazer um e depois 

o último. Você já deu o gancho pra eu puxar o assunto tecnologias, elas estão muito inseridas 

no trabalho que você realiza, e você já falou aqui como a rede social e tal. Minha pergunta é 

qual é o papel das tecnologias no teu trabalho e se essas tecnologias dificultam, facilitam ou 

um pouco de cada? Mas quando eu falo tecnologias, você pode falar tudo aquilo que você 

sente como tecnologia que está relacionada ao trabalho docente seu dentro da escola. Tudo 

que envolva tecnologia, aí eu faço uma segunda pergunta junto que é a seguinte em relação 

as metodologias de trabalho, os conteúdos que você dá para os seus alunos e as avaliações, 

como elas são decididas? Qual a sua liberdade para fazer diferente, existe? É parcial, é total 

é relativa? Como você colocaria? 

Entrevistado 9:  As tecnologias me ajudaram muito na facilidade, o que eu levaria um dia pra 

fazer... entrando ali na internet, pegando ideias, inspirando, pegando um recurso ou outro, até 

mesmo uma ideia e adaptando, me ajuda... Mas com o olhar do que eu preciso atingir, o 

resultado que eu preciso chegar e não aquela questão de “copia e cola”. A gente que fez 

trabalho, copia e cola, aí o professor coloca lá, “mas você fez tudo igualzinho”. Não, eu me 

inspiro muito, as vezes eu realmente tenho bloqueio criativo. De uns meses pra cá, coisa que 

eu conseguia fazer em uma hora, eu não consigo pensar, no que eu vou trabalhar isso. E aí 

vem aquele bloqueio criativo, respiro fundo, busco ideias, seja em rede social ou de 

professores também, do mesmo segmento... Pede ajudar pra um, tem o WhatsApp, 

tecnologias em geral. Aí abre e-mail antigo vê se lá tem alguma atividade que eu já fiz, que 

posso adaptar... Então, vou dizer que me ajuda muito, facilita muito por causa do tempo que 

eu levaria pra produzir algo que sem a tecnologia talvez, não conseguisse nesse momento 

fazer, enfim. E as crianças estão muito relacionadas a tecnologia também, eu tenho que entrar 

no mundinho deles “a gente fez de tal jeito”, aí tem que pensar se está muito tradicional, aí 

fica aquela briga de teóricos. O que eu preciso trabalhar? Eu preciso entrar no mundo deles, 

o que eles gostam de jogar, o que eles gostam de fazer e criar alguma coisa, criar alguma 

atividade, criar algum recurso voltado para o que eles gostam, para que eles realmente olhem 

pra tarefa, voltado pra atividade ou para as lições e falem “nossa tia, lembra isso aqui, lembra 
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o filme que eu vi, lembra o desenho que eu vi, lembra o jogo que eu joguei na internet”. Enfim, 

eu tenho que pensar desse jeito, claro que a gente não deixa de trabalhar essa parte mais 

tradicional, papel, caneta, lápis, a escrita... “ah, mas não precisa escrever...”. Aí fica aquela 

briga como se fosse o anjinho e o diabinho. O anjinho fala “que precisa escrever, precisa 

treinar” precisa, eu também gosto muito de escrever à mão, gosto muito de fazer a escrita, a 

criança precisa do registro. Aí vem o diabinho aqui do outro lado “ah, mas as crianças não 

vão escrever daqui pra frente, elas vão digitar e não sei o que...” (risos). Aí eu percebo que a 

própria instituição não sabe o que quer, se é ou não é, se vai abolir a escrita, senão vai... Aí 

você fica “eu tenho que ter a balança, tenho que trabalhar dos dois jeitos”. E nessa parte de 

avaliação, de atividades, eu posso te dizer que é bem parcial, é estabelecido pra gente o que 

tem que fazer as avaliações a 1, 2, e 3. Tem que ter o portifólio e a pasta de atividades para 

a nota e enfim. E a avaliação dissertativa... mas eu acredito que posso avaliar o aluno de 

outras maneiras, por isso que eu falo, aí tem que ter o registro, tem que ter a escrita, então 

eu vou dizer que nessa parte é bem assim 60% da instituição 40% meu. (risos)  

Thiago dos Santos: E você falou agora pouco em relação a apostila, eu estou te 

perguntando, existe essa cobrança? 

Entrevistado 9:  Existe o calendário que é colocado pra gente, de tal dia a tal dia são os 

volumes... de tal dia a tal dia... Mas vou te dizer, eu não me apeguei, eu falei “eu vou me 

desligar desse calendário”, eu preciso saber se eles vão conseguir alcançar, se não vão, 

inclusive tinha uma apostila que era pra terminar antes do mês de junho e estamos de férias, 

eu vou ter que me virar, “ah, eu vou me virar no 30, quando a gente voltar eu vou fazer 

diferente, vou fazer atividade, nem que eu use uma e acrescente com a outra...”. Enfim, isso 

me pegou muito, porque eu ouvi de uma pessoa “nossa, eu fui colocada aqui pra ensinar e 

não pra correr com a apostila”. Mas ao ponto que você não faz, não cumpre as datas, “você 

não fez direito”, porque entra aquilo que você me disse antes de fazer as perguntas, se tivesse 

um olhar estando ali presente e vendo o que você está fazendo, que eu estou sentindo muita 

falta que não está tendo. Veria que não é porque eu não quero e sabe muito bem a situação 

que está, a direção, a coordenação, sabe muito bem que não adianta eu correr com conteúdo, 

sendo que as crianças que vieram este ano pra escola, vieram com dificuldade, vieram com 

uma lacuna, alguma coisa que não entenderam. E eu preciso voltar, se eu tiver que repetir 2 

vezes, 3 vezes, eu vou ter que repetir para eles poderem entender. E não tem, é meio que de 

longe, eu tinha muito esse mesmo pensamento “nós estamos no mesmo barco, está tendo 

uma tempestade e nós estamos no mesmo barco”, não. Eu creio que nós estamos na mesma 

tempestade, mas cada um está no seu barquinho e em sua condição diferente, mas tem gente 

que está no navio olhando, só olhando assim “estou vendo, ela está se mexendo, está 
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fazendo”, mas não tem a menor noção, até pensei em parar de postar na rede social, porque 

aí fica fácil, está vendo na rede social o que está fazendo, não tem noção do quanto eu tenho 

que me descabelar pra fazer. Eu gosto, eu preciso continuar levando com alegria o que estou 

fazendo, claro que não vou estar 100% todos os dias, mas eu preciso levar na esportiva 

também, porque senão eu vou pirar, eu vou ficar doida. Então, assim, eu vejo que está vendo, 

mas lá longe. Está todo mundo na mesma tempestade, mas aquele está com um barquinho, 

que está com um furinho... 

Thiago dos Santos: Tirando água (risos)... 

Entrevistado 9:  O outro está só lá no bote, levando e rindo. Eu falei “caramba, pior que é 

verdade” eu vi essa mensagem na própria rede social mesmo eu comecei a minha formação 

ouvindo “estamos no mesmo barco, estamos no mesmo barco” quando eu vi essa mensagem 

de que não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade, está difícil. E 

educação está difícil em vários termos, para alguns pode estar mais fácil, talvez pelo 

conhecimento ou não, nem sei se está, mas está difícil. Então, eu falei “não vou mais falar 

que estamos no mesmo barco”, porque ninguém tem a noção de como está pra mim, estar 

nesse meu barco aqui. 

Thiago dos Santos: A força pro remo pra sair do lugar onde está sendo grande. Eu vou te 

fazer a última perguntas, mas antes como falou essa coisa do barco, o seu trabalho como 

professora... Eu ia usar a palavra solitário, mas acho que não é a melhor palavra. Porque 

solitário é quem não tem nada, nem ninguém, você já colocou muito até da relação com os 

alunos que como você falou se sente valorizada, mas pro trabalho específico, você se sente 

sozinha, não todo momento, mas em alguns momentos? 

Entrevistado 9:  Em alguns momentos, sim. Falta aquele empurrãozinho. Que é como eu 

falei, se tivesse o mesmo olhar que a gente tem pro aluno, porque as vezes o aluno chega 

pra você “tia, eu não consigo fazer aquilo” ou chora na sua frente. Porque criança é muito 

intensa, eles choram e não está nem aí. A gente cresce e começa a se prender “vou chorar, 

vou chorar escondido, vou me trancar no banheiro e vou chorar” e é isso que acontece, várias 

vezes chorei em casa, ou chorei trancada no banheiro, porque é isso que vão pensar “você é 

fraca”, a gente pensa né “para com isso, não leva pro coração”. A gente escuta muito isso, e 

o que mais a gente queria era ser essa criança que quando chega na sua frente chora “tia, eu 

não entendi” “você vai conseguir, vamos lá, apaga a tia vai explicar de novo e você vai 

conseguir fazer”, as vezes não consegue “tudo bem, pode pular essa, não tem problema, você 

vai fazer depois, depois a tia te ajuda de novo, quando você tiver mais calmo”. Falta esse jeito, 

o que acontece eu como professora, eu sinto essa falta, de alguém chegar e falar “poxa...” 
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não é pra estar passando a mal na cabeça ou falando “cara, você é dez...” não. A gente sabe 

que nem sempre é do coração, as vezes é da boca pra fora. Mas eu sinto falta desse olhar 

diferente, de chegar e falar “estou contigo, tem esse projeto pra fazer, a gente vai mover céus 

e terras e vai fazer, vai dar certo, porque eu sei que os alunos vão gostar, porque eu sei 

que...”. E eu também sinto essa falta, porém eu sei que eu dependo da coordenação e a 

coordenação depende da ordem da direção, e muita ela queira fazer e não consegue por 

causa disso, passa né, porque tem aquela hierarquia, mas não precisa nem de muito, eu sinto 

muito essa falta, esse olhar de entender. Entender por carinho, não porque você quer 

promover o professor, ou porque você está querendo dar voz a uma professora e os outros 

você não está nem ali, não! É o olhar humano mesmo, ter um olhar humano para o trabalho 

do professor, para o meu trabalho (risos), eu sinto isso, falta muito isso. Esse olhar diferente, 

de olhar pro meu trabalho “poxa, ela se dedicou tanto, essa ideia é legal” não precisa... Vou 

te falar a verdade, quando eu fiz a faculdade as pessoas falavam assim pra mim “ah, mas 

professor ganha mó pouco” a gente fica até cansando de ouvir “professor ganhar pouco, 

salário de professor é pouco, tem que fazer concurso pra ganhar não sei quanto...”. E eu de 

verdade, sempre falei assim “eu não estou fazendo pedagogia, porque quero ganhar milhões”. 

Eu sempre tive isso no meu coração, eu acredito que essa é uma missão minha, se um dia 

eu tiver que sair dessa área, eu não sei, não posso dizer que nunca vou sair. Mas enquanto 

eu estiver como professora, como pedagoga, com crianças, alunos ao meu redor, eu tenho 

essa missão. E eu não prezava salários altos, eu queria trabalhar com amor e de verdade é 

o que acontece, por mais que eu esteja cansada, que tenha um dia cheio, porque eu tenho 

filho pequeno, tenho tarefas de casa. E vou te falar que muitas coisas eu fui largando, lá no 

trabalho mesmo, eu fui largando um pouquinho, porque estava me consumindo muito. Eu me 

cobrava demais, ainda me cobro, mas eu fui aprendendo a dosar algumas coisas, mas 

assim... Eu acordava “ah vou planejar aquela atividade” e ainda tenho essa vontade de início. 

E já são sete anos que eu estou, mais dois de faculdade, mas de lecionar mesmo são sete 

anos. E ainda não parou, ainda arde essa chama no meu coração, de acordar, preparar aula, 

ir trabalhar feliz. Que é o que nós estávamos. 

[Áudio travou] 

Ainda tenho essa vontade, as pessoas falam “ah, porque é início de carreira” e de verdade eu 

ainda tenho. Quando alguém fala pra mim “estou cansado” eu falo “estou cansada também, 

mas vamos seguir juntos, foi pra isso que a gente estudou”. Eu tento dar alguma palavra de 

“vamos, vamos conseguir”. Porque a gente é humano também, em algum momento a gente 

sente impotência.  
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Thiago dos Santos: A sua fala meio que responde o último bloco que são duas coisas. Em 

que você acha que seu trabalho docente é diferente de outros trabalhos? Se é que tem 

diferença. E Essa próxima pergunta tem a ver com o que você falou, qual a relação que você 

entende a importância do seu trabalho como professora para sociedade? E o que é trabalho 

pra você? Você já trabalhou em outras áreas né. 

Entrevistado 9: Área de produção de reator eletrônico, aquele mecanismo de colocar 

pecinha, tirar pecinha, bem mecânico, mas pessoas fazendo. E aí quando eu vejo aquele 

clipe, não me recordo o nome da banda. 

Thiago dos Santos: Pink Floyd, é o The Wall.  

Entrevistado 9: Isso, aquilo me remete a lembrança desse lugar que eu trabalhei. 

Thiago dos Santos: Acho que você não consegue ver, mas aqui na parede da minha casa, 

eu tenho uns quadros e tem o Charlie Chaplin ali. E é um dos filmes mais fantásticos que vi 

na minha vida. Você falou isso veio na minha cabeça.  

Entrevistado 9: Vou te falar, trabalhei em dois lugares na minha vida, essa fábrica de reatores 

e logo depois que eu saí eu falei “vou fazer pedagogia, ser professora”. Aí fiz faculdade, 

estágio, do estágio já fui contratada. Acho que dependeu muito do que eu me entreguei, do 

meu trabalho que eu fiz, enfim. Sou grata as pessoas por isso, as pessoas falam “foi seu 

trabalho, você fez por merecer”. Aí eu fico me lembrando, como eu fazia lá na fábrica, coloca 

pecinha “está funcionando? Não está, joga fora”. Aquela coisa muito mecânica, não é assim. 

Eu posso não ser tão diferente de outros professores, mas eu sempre procuro me atualizar. 

Embora a educação, seja a educação, ela está em atualização o tempo todo. Então, eu 

procuro estudar, eu procuro fazer cursos, eu corro atrás. Agora com essa facilidade da 

tecnologia, das tecnologias, me ajudou muito. Porque eu não estou podendo ficar saindo para 

lá e para cá, ficando atrás de uma coisa e outra. Em um clique a gente encontra lá. Ah é 

online, se não dá pra fazer online, vamos lá no presencial, uma palestra, alguma coisa. Eu 

estou sempre buscando isso, não sei se poder ser melhor ou pode ser diferente de outros 

professores, porque alguns pensam da mesma maneira e outros estagnaram, pararam na 

pedagogia, uma ou duas pós e estagnaram. De verdade, o que eu comecei a aprender lá na 

faculdade em 2012 quando eu comecei, quando eu terminei a faculdade em 2014 já era 

diferente, tudo. E os professores falavam “a gente está aprendendo aqui, mas vocês vão ver 

quando terminarem em 2014 que mudou tudo”. E realmente, muda constantemente, o 

diferencial que eu posso fazer, que acho que outros professora também façam é tentar 

socializar o máximo possível. Entrar nesse mundo, eu não entendo muito de alguns assuntos, 

mas eu procuro pesquisar, procuro entender o máximo possível. Tem coisas que eu não 
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entendo profundamente, assuntos referentes a várias outras áreas que não seja a 

pedagógica, mas vou pesquisar, é fato ou é fake? Eu vou lá e pesquiso e eu tento me atualizar 

com cursinhos, com cosias assim. E a outra pergunta?  

Thiago dos Santos: O que é o trabalho pra você? O que você entende por trabalho? É a 

última pergunta.  

Entrevistado 9: De tudo o que eu falei desde o começo, aquele amor, olhar com o humano, 

olhar como uma professora que tem um olhar humano. O trabalho a gente precisa dele pra 

ganhar dinheiro, também. A gente depende do trabalho, porque sem o trabalho a gente não 

consegue pagar as nossas contas. Aí fala assim “por isso que você mostra o que você faz? 

Tira isso é outra coisa”. Em alguns pontos é preciso mostrar, porque não está tendo essa 

visão próxima, então é preciso mostrar de alguma maneira, mas a parte de trabalho, profissão, 

mercado de trabalho... financeiro. Infelizmente, eu trabalho com amor, mas não trabalho por 

amor. Porque eu preciso ganhar alguma coisa, eu tenho minhas contas pra pagar, eu tenho 

que colocar comida dentro de casa e eu dependo do meu trabalho, da minha profissão de 

professora, para conseguir fazer tudo isso. E nem sempre dá (risos). Mas fazer o que, eu 

preciso. Então, eu encaro o trabalho como isso também. Até alguns meses atrás como eu 

disse, veio a vontade de desistir, só que “vamos mais um pouquinho, vamos aguentar mais 

um pouquinho, vamos remar mais um pouquinho”. Mas a vontade de desistir foi grande, foi 

grande. Porque ao mesmo tempo que a gente fala “não quero reconhecimento, de homens, 

de pessoas”. Mas a gente quer ser visto, não falo nesse momento só de mim, falo dos 

professores em geral. A gente quer ser visto, quer uma voz diferente. Poxa, desde lá da sua 

infância tem um professor e o adulto que você se torna, você olhou aquele professor. Ou você 

se espelha, porque você não quer ser igual, que foi o meu caso, quando comecei a estudar 

pedagogia eu falei “eu não vou ser igual, eu vou ser uma pessoa diferente”. Acho que essa 

também foi a minha vontade e hoje você olha, o seu aluno olha pra você “eu quero ser igual 

a essa inteligência”. E é porque você estuda, você está buscando, não é “eu sou o máximo, 

eu sou inteligente”. É porque você está buscando, você estuda, você corre atrás. Eu acho que 

é isso.  

Thiago dos Santos: É isso, foi demais. Desde já eu te agradeço. Como é de praxe, eu encerro 

aqui a gravação pra finalizar. Eu te agradeço, reitero que as vezes que o seu nome foi citado 

a gente corta. O nome da escola não foi colocado, então isso já é muito bom. E é isso aí. Eba, 

conseguimos (risos). Obrigado, vou encerrar a gravação. Valeu.  

Entrevistado 9: Muito obrigado, até desabafei.  
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Entrevista “10” (23/7/2021) 

 

Thiago dos Santos: Boa noite, estou começando a décima entrevista relativa à minha 

dissertação de mestrado, falando sobre o trabalho docente, com o título “professor: trabalha 

ou só dá aula”. Porque em algum momento vamos falar sobre isso. A ideia a partir de agora... 

Eu tenho feito sempre essa fala inicial de que eu só vou colocar as perguntas, mas não vou 

ficar falando, obviamente, porque a ideia do trabalho e a riqueza do trabalho está na escuta 

dos professores. A minha fala, eu falo nas partes do texto que me caberão. E também sempre 

tentando preservar a liberdade das pessoas, não falaremos nomes, não citaremos nomes de 

escola, colégios e afins. Eu tenho começado sempre com uma pergunta que acho que é super 

simples e super difícil e eu vou fazer o mesmo. O que é ser professora para você? 

Entrevistado 10: Boa noite. Simples e difícil. O que é ser professora? Eu acho que ser 

professora, além de ensinar, o professor tem que ser uma pessoa curiosa, uma pessoa que 

gosta de aprender, que gosta de passar, que gosta de ensinar tudo aquilo que sabe. Que está 

em constante construção e reconstrução. Eu acho também que o professor tem que ter uma 

escuta muito boa, a gente está lá, não só pra ensinar, mas como apoio muitas vezes 

psicológico para eles. Então, eu acho que não engloba só o ensino, engloba toda a parte de 

acolhimento de uma escola, acho que eles olham a gente não só como alguém que ensina, 

mas alguém que acolhe. Então, eu acho que ser professor de maneira geral é uma tarefa 

muito difícil, então tem que não só saber o conteúdo, mas saber lidar com pessoas e lidar com 

emoções. Não só pessoas, mas pessoas em construção. Ser professora é muito complexo. 

Thiago dos Santos: Muito complexo. 
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Entrevistado 10: Não sei se te respondi. 

Thiago dos Santos: Poxa, demais! Eu tenho feito as perguntas em blocos até para ficar mais 

ágil; o que te levou a ser professora? E do momento que você falou “vou pra sala de aula” pra 

hoje, alguma coisa mudou nessa tua trajetória? Do dia que você decidiu “vou encarar a sala 

de aula” pra hoje. 

Entrevistado 10: Sim, muita coisa. Bom, minha entrada na sala de aula foi um acidente na 

verdade, eu sou bióloga, eu sempre quis ser bióloga de campo, embora na faculdade eu 

descobri que não era muito meu perfil ser bióloga de campo. Eu gostava muito da pesquisa, 

mas eu fazia a faculdade em uma Universidade que era muito boa na parte da licenciatura e 

eu acho que uma professora minha viu algum potencial que eu não conhecia em mim mesmo, 

que era esse potencial comunicativo. Então, abriu uma vaga de estágio e alguns alunos se 

inscreveram. Eu me inscrevi sem nenhuma pretensão, precisava de dinheiro na verdade. E aí 

eu fui escolhida pra ser professora, era estágio, era no contraturno, aí foi primeira experiência 

de sala de aula na minha vida. Terminei a faculdade, ainda não queria ser professora, fiz o 

mestrado, terminei o mestrado. O que abriu as portas para a minha carreira foi de novo a área 

da docência, voltei a ser professora, eu dava aula também de reforço. Depois eu passei no 

concurso, fui dar aula no estado, lá eu não me achei, não foram bons anos por uma série de 

coisas. Achei que tinha encerrado minha carreira lá nesses 3 anos (risos). Voltei depois na 

escola particular que eu me encontrei mais. Então, assim a professora lá do começo é 

totalmente diferente da professora de agora, hoje eu gosto realmente de dar aula. Eu vejo o 

papel do professor, como um papel muito mais amplo do que só dar aula, eu sempre fui muito 

focada no conteúdo, e isso me frustrava muito, porque eles não queriam saber do conteúdo. 

Hoje eu vejo que não é só isso. Com a experiência eu fui evoluindo como professora e hoje é 

uma carreira que me abre muito as portas, eu consigo me divertir mais na profissão. Antes eu 

era muito regrada “eu tenho que fazer o plano de aula, eu tenho que seguir o plano de aula, 

eu tenho que conseguir dar o conteúdo, eles têm que aprender”. E hoje eu entendo o papel 

do professor, não só de conteúdo, mas de acolhida. Então, eu entendo melhor. Eu sou uma 

professora melhor, mais feliz, mais acolhedora e me encontro melhor na carreira. É isso. 

Thiago dos Santos: Muito bom. E aí como você falou toda essa preocupação com o conteúdo 

que você ainda tem, mas também com o acolhimento, você colocou uma coisa que eu achei 

legal com essa “constante construção”. Me fala um pouco sobre como é o seu trabalho como 

professora, eu quero explorar um pouco essa questão do tempo. Nessa ideia do “trabalha ou 

só dá aula”, eu tenho tentado aqui conversando com as pessoas, que elas contém um pouco 

dessa experiência de “o trabalho não se resume a sala de aula”. Como é que é esta coisa do 

tempo, na tua experiência de trabalho docente. 
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Entrevistado 10: Bom, não sei se você também vai querer comparar, mas eu dei aula na 

escola pública 3 anos e estou na escola particular a dois. O tempo é diferente, na escola 

particular eu costumo dizer que eu trabalho 3 vezes, tem um amigo meu que falava que a 

cada hora de aula, são três horas de dedicação para preparar aquela aula. Claro que agora 

eu já tenho muita coisa preparada, é um pouco mais rápido, um pouco mais fácil. Mas é uma 

preparação muito constante. Acho que é essa pergunta, o tempo que a gente trabalha fora da 

sala de aula. 

Thiago dos Santos: Isso. 

Entrevistado 10: Pra mim é imenso, muito mais na parte burocrática, do que preparando aula 

de fato. Se eu tivesse mais tempo na minha vida, eu faria mais coisas criativas, projetos 

diferentes. E eu acabo ficando muito naquele negócio de preencher plano de aula e planejar 

e projeto que muitas vezes não tem nada a ver com o que eu quero passar, relatório de aluno 

que muitas vezes ninguém lê, mas a gente faz, porque tem que fazer, enfim. Eu costumo dizer 

que são 30 horas em sala de aula, no final você trabalha umas 60 horas semanais, pelo menos 

você trabalha o dobro, fora final de semana, feriado, de noite, de madrugada. Então, é um 

trabalho bem cansativo, na escola pública já é um pouco diferente, dependendo de qual, claro. 

Essa parte burocrática é bem menor. 

Thiago dos Santos: Com certeza. Eu vou te fazer duas perguntas em uma, você falou que 

trabalha minimamente o dobro do tempo que está ali no seu contrato, vamos colocar assim. 

Você acredita que trabalha demais? E já emendo com uma outra pergunta. Nessa esteira do 

trabalha demais, o que mudou no seu trabalho durante a pandemia?  

Entrevistado 10: Bom, eu entrei na escola antes da pandemia e acho que já trabalhava o 

dobro, ano passado durante a pandemia foi o triplo, mas sim... Não só eu, mas os professores 

de modo geral trabalham demais. Claro, não tem só coisa ruim. É um trabalho mais flexível, 

porque realmente eu estou em casa, esse trabalho de casa eu posso fazer, quando eu puder 

fazer. Só que assim, sempre tem. Eu nunca chego em casa, ligo a tv e “agora acabou”, muito 

pelo contrário, nunca acaba. Segunda-feira, tenho aula na segunda é bem comum eu fazer 

alguma coisa no domingo, ou ler, ou recapitular, ou tentar ver se tem alguma coisa nova 

daquele assunto, que a gente tem que trazer as atualidades, porque nem tudo está na 

apostila. Então, sim, eu acho que eu trabalho demais. Tem a parte de corrigir prova, corrigir 

atividade, e a pandemia deixou isso pior. Porque agora a gente tem a parte digital, é muito 

mais demorado corrigir de forma digital. Claro, tem o google forms que ajuda, nas atividades, 

mas a parte de verificação, ver lá no class que tem que visualizar um por um, quem fez, quem 

não fez, quem deixou de fazer; a letra, você não entende nada. Então, assim o ano passado 
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que foi o primeiro ano da pandemia, eu não tinha vida, chegou um momento que eu tive que 

parar e falar assim “chega”, porque senão eu ia ter um treco, em setembro eu estava quase 

tendo um treco. Eu tive que parar de preparar muitas aulas para conseguir dar conta dessa 

parte de ficar corrigindo. Então, eu voltei a fazer, infelizmente aula feijão com arroz. A gente 

ainda tem a facilidade de ter apostila digitalizada, abre a apostila lá, fala os pontos principais 

e vida que segue. Senão, eu não ia sobreviver. Então, foi exponencialmente difícil. Ficou muito 

pesado mesmo. Esse ano, como a gente já se adaptou e tinha muita coisa preparada do ano 

passado, deu pra dar uma diminuída de trabalho, mas nada que se compare a antes da 

pandemia.  

Thiago dos Santos: E a partir disso tudo, você entende que o teu trabalho é valorizado? Eu 

tenho feito essa pergunta... E eu quero valorização, em todos os sentidos que você entender 

por valorização, eu não vou falar pra você... mas eu queria que você tentasse diferenciar essa 

valorização, por parte dos alunos, das famílias e da escola. E aí falar um pouco da tua relação 

com a escola que você trabalha, se a escola valoriza, como funciona essa relação, como você 

enxerga tudo isso, dentro desse cenário.  

Entrevistado 10: Vamos pensar, deixa eu ver. Eu acho que do ponto de me valorizar, a menor 

valorização que a gente tem é a valorização social. Na sociedade somos totalmente pouco 

valorizados, o que é um efeito cascata se a sociedade não valoriza, muito dificilmente alguém 

vai valorizar. Os alunos? Nessa escola que eu trabalho eu me sinto valorizada por eles, sim. 

Com os pais, também não tenho nenhuma reclamação e nem com a escola. Claro, gostaria 

de ter um valor financeiro, receber mais pelo trabalho, com certeza? Mas como pessoa eu me 

sinto valorizada, sim, nesta escola! Porém, contudo, entretanto, já houve outras escolas que 

eu não me sentia valorizada, mas no meio social, eu não me sinto, financeiramente... Eu acho 

que o professor tem um propósito muito grande na sociedade e a gente acaba vivendo assim: 

ou você tem que trabalhar muito para ter uma vida mais ou menos, ou você tem uma vida 

bem abaixo do mais ou menos. Então, esse sentido financeiro é muito complicado. Na minha 

escola os alunos são tranquilos, então nunca tive nenhum problema. Mas lógico que a gente 

tem problemas de pais que acham que sabem mais do que você, a gente brinca que no 

médico a gente não vai chegar lá “eu acho que você tem que receitar tal coisa, porque eu 

acho que eu estou doente e acho que tem que ser esse remédio”. E na escola muitas vezes, 

os pais chegam e falam “eu acho que professor deveria fazer tal coisa” e não é bem assim. 

Mas na escola que eu trabalho é bem pontual e geralmente a coordenação acaba 

conseguindo reverter, geralmente. Mas socialmente, não me sinto valorizada. Respondi? 

Thiago dos Santos: Muito. 
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Entrevistado 10: Às vezes dou muita volta. 

Thiago dos Santos: Olha só, você tocou em um ponto que eu consigo fazer um gancho com 

uma outra pergunta que é a seguinte: Qual a importância que você enxerga do seu trabalho 

como professora para a sociedade? Eu estou colocando isso como um questionamento, 

porque eu entendo, por tudo que você já falou, você vai poder falar mais ainda. Você enxerga 

um papel social pra a tua atuação docente, para o teu trabalho e você coloca esse contraponto 

que é a não valorização social. Então, nessa relação como você entende o teu papel enquanto 

professora na sociedade? E entende que o trabalho de ser professora difere de outros 

trabalhos? O que ser professor, professora, difere, se é que difere de outros trabalhos? 

Entrevistado 10: Eu acho que o papel de um professor na sociedade ele é importantíssimo, 

principalmente a logo prazo. A gente não trabalha com meta de um dia, a gente trabalha com 

meta de anos. Eu falo para os meus alunos que eles são os meus projetos. Então, eu acho 

que o papel do professor ele é fundamental, não só em conteúdo, claro que tem sua parte 

fundamental importante. Mas nessa parte, é além... É trazer a curiosidade, trazer o interesse. 

E assim, conforme eles vão ficando mais velhos, é mais difícil ainda buscar esse interesse 

deles, porque eles começam a ser interessar por outras coisas. Então, é cada vez mais difícil 

com a internet, com youtube, é mais difícil ainda, porque as vezes eles têm mais informação 

que a gente. Então, para você trazer uma informação nova, você tem que estar 

atualizadíssimo, tem que estar lá com eles “o que vocês assistem, algum canal? Youtuber?”. 

Aí você fica sempre antenado, mas enfim, o papel do professor ele traz essa parte 

fundamental de visão de mundo, de discussão, de atualidades, da discussão deles com a 

própria sociedade. Eu acho fundamental, ele que faz esse pensamento crítico, deveria pelo 

menos, de ajudar os alunos a pensar criticamente. Qual era a segunda pergunta? 

Thiago dos Santos: Se você entende que esse trabalho ele difere de outro trabalho. 

Entrevistado 10: Sim, ele difere de outro trabalho. Depende, ele é um trabalho, que não é 

um trabalho clássico, que você vai lá no escritório e acabou, não. É um trabalho com pessoas, 

com as mesmas pessoas. Você tem na escola particular os seus clientes, são seus alunos e 

você está lá cuidando ao longo do ano. Você tem que ter metas como todo trabalho, você tem 

que responder a um chefe. Então, nesse sentido é muito parecido. Mas eu acho que o 

professor também, tem que ter a parte da criatividade, ele tem que saber lidar muito bem com 

as próprias emoções, sempre brinco que ele tem que ter a autoestima alta. Porque as vezes 

ninguém está nem aí para você “eu estou aqui, eu vou fazer acontecer”. Então, eu acho que 

tem certos desafios, diferente de outras carreiras, mas ele não perde em nada, para outras 

carreiras, para outras profissões. Muito pelo contrário, é o fundamental os nossos alunos 
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podem ser qualquer coisa, podem ser médicos, engenheiros... Então, o professor serve de 

base para sempre elevar aqueles alunos ao mais alto nível.  

Thiago dos Santos: Então, pelo que você coloca. Até tinha uma pergunta, “o que você 

entende por trabalho?”. Você já coloca o trabalho de uma forma geral e a pergunta era essa. 

Então, quando você coloca que o trabalho de professor tem algumas semelhanças, com 

aquilo que todo tipo de trabalho precisa ou tem como característica, mas difere de algumas 

questões que você colocou, do fato de estar sempre com aquele mesmo grupo, da 

criatividade, assim por diante. Olha só, eu queria entrar com você em algumas coisas 

específicas do trabalho como ele é realizado na escola que você está. Como você definiria as 

tuas possibilidades de atuação dentro da escola, e atuação no contexto mais amplo que você 

puder, em relação as famílias, em relação aos alunos, a gestão da escola, ao uso do espaço 

escolar, ao uso de materiais da escola... Como que é essa relação que você tem com esses 

aspectos, família, aluno, tudo mais. E o que você mudaria, se é que você mudaria algo. 

Entrevistado 10: Como assim uma atuação na família? 

Thiago dos Santos: No envolvimento que as famílias têm com seu trabalho. Posso até 

colocar aqui um exemplo, alguns professores reclamam que durante a pandemia estão dando 

aula para câmeras desligadas. Então, é algo que está relacionado do teu trabalho com o teu 

aluno, mas também com a família. Nas escolas que estamos colocando todos são menores, 

tem seus responsáveis. 

Entrevistado 10: Entendi. Pergunta difícil (risos). Na escola, neste momento, especificamente 

neste ano como mudou algumas coisas, eu tenho uma atuação com minha liberdade. Então, 

eu tenho minha apostila que eu tenho que seguir, mas eu tenho a minha liberdade, como diz 

uma amiga minha de “cátedra” (risos), de seguir um engajamento, mudando ordens, 

colocando coisas, colocando vídeo, colocando discussões dentro daquele tema. Então, no 

sentido da atuação com os alunos, dentro dos limites da apostila, dentro dos limites do 

cronograma que a gente tem. Eu acho que a gente tem uma certa liberdade de atuação, até 

liberdade de “ah, não vou conseguir fazer tal atividade tal dia, vou mudar”, okay não tem nada 

engessado, claro que as provas são, mas não as atividades. Então, eu gosto desse tipo de 

liberdade que aí eu consigo inserir algumas coisas que eu acho importante que muitas vezes 

a própria apostila não traz, isso na atuação com os alunos. A atuação com a coordenação, eu 

acho que de modo geral escuta a gente, mas acho que muitas vezes na escola a gente não 

consegue atingir a direção, vem muito de cima para baixo. Então, a gente acaba fazendo 

algumas coisas que a gente não necessariamente queria fazer, mas foi imposto pela direção, 

então na atuação da coordenação. E a família na minha escola, a família não era muito 
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envolvida antes da pandemia, pelo menos eu entendo assim. Eu cheguei bem próximo a 

começar a pandemia, eu tive poucos contatos com as famílias. Agora na pandemia com as 

aulas online, eu consigo observar mais os pais, muitas vezes os pais vêm conversar com a 

gente. A gente tem uma interação bem íntima com o aplicativo, permite esse contato mais 

próximo. Eles são bem presentes, agora sim são bem presentes. Então, a gente acaba 

respondendo alguns recados, já conversei até com alguns pais. Não sei se por causa da 

pandemia, vejo até eles participando mais do nosso dia a dia na sala de aula, mais do que 

antigamente.  

Thiago dos Santos: E olha só, o bom que você já deu o gancho para as duas próximas 

perguntas, as últimas... Você tocou no ponto “apostila” e como tua amiga fala “liberdade de 

cátedra” obviamente é algo que nós professores queremos e defendemos. As metodologias 

de trabalho, os conteúdos ofertados aos seus alunos e as avaliações que você aplica, você 

coloca que algumas coisas são de cima pra baixo. Essas três coisas: metodologia de trabalho, 

conteúdos ofertados e as avaliações, elas são decididas como? Você tem possibilidade de 

modificar? Tudo? Parcialmente? Como a coisa acontece e como você enxerga tudo isso? 

Entrevistado 10: Bom, vou começar pela apostila, eu fiz uma licenciatura bem forte e a gente 

sempre aprendeu que a apostila era uma das coisas mais horripilantes do universo pra 

educação (risos). Porém, contudo, entretanto, ela facilita muito, eu tenho que admitir que ela 

facilita muito o meu trabalho. Claro, que muita coisa na apostila que eu não passaria? Muita. 

Tem muita coisa que eu acrescentaria? Com certeza. Um livro te dá mais liberdade ainda de 

você escolher melhor os conteúdos de acordo com o que você viu daquela turma. Tem turmas 

que são mais avançadas e você vai indo e tem turmas que são mais lentas, mais demoradas 

e você consegue ir escolhendo os temas, enfim a apostila facilita bastante, mas engessa 

também muitas cosias. Na minha escola é meio que parcial, a gente tem algumas notas que 

a gente pode dar, da forma que a gente quiser, então participação, trabalho, seminário, 

música, paródia, enfim, da forma que a gente quiser. E a gente tem as provas e as provas 

sim, são provas, avaliações mesmo aí é mais engessado. Este ano parece que as coisas vão 

mudar, estão mudando, estamos tendo mais atividades engessadas, que eu acho que é o 

objetivo de todos os métodos apostilados, é a padronização infelizmente. Assim, quando era 

só apostila eu achava legal, mas conforme a gente vai entrando em um sistema que é o 

objetivo dos sistemas, a gente tem vários sistemas... Conforme a gente vai se aprofundando 

nesse sistema, a gente fica mais engessado e isso incomoda bastante, na verdade. Porque 

sai daquela parte de facilitar, para tirar... ou engessar... e a gente ficar desesperado porque a 

gente não está conseguindo dar aquele conteúdo, eles muitas vezes não conseguem absorver 
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aquele conteúdo, mas a gente tem que passar prova daquele conteúdo, aí a gente fica em um 

ciclo de desespero, nós e eles. Aí já acho que ultrapassa muito o objetivo do ensino. 

Thiago dos Santos: Muito bom. Você tocou em um tema que a gente vai conseguir explorar 

muito e eu até te agradeço, porque está dialogando muito com algumas coisas que estão na 

dissertação. E aí como você disse agora “a gente aprofunda no sistema” essa coisa do 

“aprofundar” você algum momento falou da burocracia. E eu quero te perguntar sobre as 

tecnologias, como é que elas estão inseridas no seu trabalho? Elas estão inseridas, você já 

colocou aqui, mas entende que elas estão inseridas para facilitar o seu trabalho, para dificultar, 

no meio do caminho? Como que você faz essa leitura. 

Entrevistado 10: Na verdade, uma das coisas que eu gosto muito na escola particular é essa 

facilidade digital, de ter material online, de ter possibilidade de mostrar vídeos ou deles 

participarem muito dessa parte digital. Porque é importante a gente fala muito da educação, 

mas a gente também não pode deixar de falar que estamos na era digital e o que é fora da 

era digital, a gente transforma. Aqueles que não tem contato com isso é um analfabeto digital. 

Enfim, eu gosto muito dessas ferramentas e eles vem pra facilitar mesmo, claro, conforme a 

escola vem inserindo ferramentas isso vai complicando. Mas a culpa não é a ferramenta, é a 

escola que começa a enfiar um monte de coisa pra você fazer lá e você fica “meu Deus do 

céu, o que eu tenho que fazer agora”. Porque é tanta ferramenta que você acaba se perdendo 

e a culpa não é da ferramenta. Eu acho que a ferramenta vem sempre pra ajudar e quem 

complica são as pessoas, que as vezes querem te socar um monte de ferramentas pra você 

fazer coisas diferentes, que nem precisaria. Mas acho que ela ajuda sim, bastante. Inclusive 

para o aprendizado, eles são super digitais, não tem mais como falar em educação e falar de 

um quadro negro e giz. E eu em escola pública dava aula e minha aula era com quadro negro 

e giz. Eu tentava me virar nos 30, pra trazer alguns vídeos, algumas coisas, mas era bem 

difícil. 

Thiago dos Santos: Nossa muito bom, muito legal. Bom, eu termino minhas perguntas bem 

satisfeito, porque eu acredito que a gente conseguiu mergulhar bastante, você conseguiu 

trazer muitas percepções do seu trabalho, da sua prática, tanto antes da pandemia, agora 

com a pandemia que está acontecendo. Estabelecendo relações, acho que isso é o principal. 

E pra terminar, você acha que a tua relação com teu local de trabalho é uma boa relação? Eu 

acho que já perguntei isso, mas como é que você... 

Entrevistado 10: Eu acho que como todo ambiente de trabalho, tem aquelas pessoas que 

você se dá melhor, que você não se dá melhor. Em todo local de trabalho tem um pouco de 

conflitos, mas de modo geral, acho um bom local. Acho que há uma intenção de unir e não de 
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desunir. Não sei se é porque eu vim da academia, que a academia é cada um por si, se você 

piscar alguém puxa seu tapete e como diz minha amiga, a gente nem tem tapete pra ser 

puxado (risos). Ou então, na escola eu sinto mais um ambiente de “nós temos os alunos, nós 

queremos o melhor pros alunos e nós só vamos chegar ao melhor pros alunos se a gente tiver 

uma equipe que se conversa, que se gosta” isso eu não encontrei, por exemplo na escola 

pública. Na escola pública também senti que era cada um por si e é isso. Te jogam lá no meio 

e “vai, vai, vai, vai”. Na escola particular senti um senso de equipe, não sei se é da minha 

escola, mas essa união mesmo de “somos um time, decidimos juntos, estamos aqui pra 

agregar, estamos aqui pra evoluir”. Bem como empresa, colocando no trabalho que você 

falou. O que espera de uma empresa boa? Que seja um time de funcionários que estão ali 

com propósito. A escola nesse caso ela é uma empresa e ela tem o propósito de ensinar. 

Então, nesse quesito ela anda bem. Eu não posso reclamar. 

Thiago dos Santos: Agradeço muito mesmo, foi de grande valia, no sentido de dialogar com 

aquilo que a gente pretende trazer como teoria, mas a prática é fundamental mesmo, 

principalmente ouvindo, dando voz, amplificando vozes de atores de segmentos distintos. 

Então, te agradeço muito pela sua disponibilidade, sei que está de férias, a gente sabe tudo 

isso, a gente está aqui passando frio, essa semana está difícil (risos). Seguindo o protocolo 

que estou usando, encerro a gravação e a gente acaba de conversar fora da gravação. 

Obrigado de verdade. 

Entrevistado 10: Imagina.  

 

 

 

 


