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����  INTRODUÇÃO  ���� 

 

O crescente interesse pela investigação histórica da cultura escolar no Brasil 

começou a ser percebido de modo mais claro a partir da reconfiguração do campo da 

História da Educação, influenciada pelas novas correntes historiográficas como, por 

exemplo, a Nova História Cultural. O termo cultura escolar tem sido adotado 

especialmente a partir de duas perspectivas: de um lado, conforme define António 

Viñao Frago (1994), “como o conjunto dos aspectos institucionalizados que 

caracterizam a escola como organização” (p. 05). Essa formulação põe em relevo o 

conjunto das características do modo de ser e viver tipicamente escolares, envolvendo a 

dimensão do cotidiano, a materialidade das práticas e os significados simbólicos do 

universo escolar. 

Por outro lado, Dominique Julia (2001) descreve a cultura escolar “como um 

conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um 

conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação 

desses comportamentos”. No entanto, ele adverte que tais normas e práticas não podem 

ser analisadas sem que se considere a época e o corpo profissional encarregado de 

obedecer a essas normas, visto que a cultura escolar não pode ser compreendida “sem a 

análise precisa das relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de 

sua história, com o conjunto das culturas que lhes são contemporâneas” (p. 10). Nesse 

sentido, e ainda segundo esse autor, os processos formais de escolarização acabam 

sendo responsáveis pela aquisição de conhecimentos e de habilidades que se difundem 

nas sociedades, isto é, que ultrapassam os limites da escola. 

Essas duas concepções – a de Viñao Frago e a de Julia – não são excludentes e 

põem em destaque o novo olhar que se desloca dos processos externos à escola para a 

análise dos aspectos internos. Por isso, as práticas vividas nesse âmbito não 

correspondem a uma questão menor, mas encontram-se no centro de uma compreensão 

mais aprofundada sobre as relações entre educação, cultura e poder. 

Acredita-se, pois, que a postura adotada por certos grupos no interior de uma 

profissão é determinante nas lutas de representações, travadas para definir ou redefinir a 

sua identidade. No caso do magistério, é no entrecruzamento dessas representações, 

reforçadas pelas relações de gênero e pelas masculinidades, que se encontram algumas 

das respostas para as escolhas, trajetórias e práticas que os homens que se dirigiram ao 
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magistério, especificamente aos cargos administrativos, realizaram ao longo de suas 

carreiras. 

Este estudo teve por objetivo, então, investigar as experiências de um grupo de 

professores que fizeram a carreira do magistério no sistema de ensino público no estado 

de São Paulo, por meio de análises documentais e de relatos orais sobre suas práticas 

profissionais, bem como mediante o estudo da legislação vigente entre as décadas de 

1950 e 1980. O que se pretendeu buscar, com isso, foi um melhor entendimento sobre a 

participação desses homens na construção da cultura escolar em um momento histórico 

peculiar, marcado por diversas mudanças políticas, econômicas e ideológicas. Tal 

contexto trouxe muitas alterações na legislação e na organização do sistema de ensino e, 

por conseguinte, a carreira e a profissão docente também passaram por processos de 

mudança. A cultura escolar, e em especial a cultura do magistério, se viu, assim, em 

ebulição, trazendo à tona disputas entre antigas e novas representações, que passaram a 

explicitar o lugar ou, melhor dizendo, a hierarquia dessa profissão no imaginário social. 

Desse modo, a escolha do período se deu pelo fato de as décadas de 1950 até 

1980 corresponderem a dois momentos distintos – um anterior e outro posterior à 

promulgação da Lei 5.692/71, mas que pesquisados juntos permitiram uma maior 

compreensão dos processos de mudança que imprimiram novas configurações à 

profissão do magistério e ao trabalho docente, sobretudo a partir dos anos 1970, quando 

foi implantada a reforma de ensino de 1o e 2o graus[ab1]. 

O presente trabalho focaliza, então, a participação e o papel dos homens nessa 

dinâmica, especialmente daqueles que se dirigiram aos cargos administrativos. Assim, 

ao investigar a participação desses profissionais na formação da cultura do magistério, 

considerou-se que, mesmo a partir da promulgação da referida reforma, quando os 

homens se tornaram um grupo proporcionalmente menor em comparação ao das 

mulheres, aqueles que permaneceram na profissão, sobretudo na carreira administrativa, 

acabaram por deter parcela significativa de poder, em decorrência de certas 

prerrogativas adquiridas no âmbito das relações de gênero, em que determinados valores 

de masculinidade ainda contam como vantagens em relação aos de feminilidade. 

A partir do estudo pioneiro de Luiz Pereira (1969), observa-se, nessa 

perspectiva, que ao final da década de 1960 já era bastante nítida a grande participação 

das mulheres nas atividades docentes do antigo curso primário, cujo índice alcançava, 

àquela época, 93,4% entre “as 289.865 pessoas filiadas a essa atividade profissional na 

sociedade brasileira” (p. 17). Assim, para explicar a grande participação desse grupo na 
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categoria docente do ensino primário, Pereira comenta que a expansão do nosso sistema 

escolar acarretou um aumento significativo no mercado de trabalho feminino. Segundo 

ele, tal situação devia-se, principalmente, às possibilidades que o magistério primário 

sempre ofereceu “à acomodação, quando não à integração, entre papéis domésticos e 

profissionais” (p. 29), tal como depois outros autores vieram a confirmar1. 

Outro aspecto importante ressaltado por esse autor refere-se à “predominância 

feminina nas posições de ‘execução’ e masculina nas de ‘direção’” (p. 31). Ele mostra 

que no interior do sistema escolar, bem como em outras áreas como saúde, assistência 

social, secretariado etc., encontrava-se, já àquela época, um número muito maior de 

mulheres desempenhando atividades “subordinadas” em vez de atividades de caráter 

administrativo. 

Por seu caráter pioneiro no Brasil, o trabalho de Pereira acabou por estimular nas 

décadas subseqüentes o desenvolvimento de muitos estudos que versaram sobre 

discriminações de gênero no sistema de ensino brasileiro. Com isso, ficou evidente a 

hierarquização que se estabeleceu no âmbito da carreira do magistério ao longo das 

décadas. Zeila Demartini e Fátima Antunes (1993) deram contribuição relevante sobre 

esse aspecto, pois confirmaram com novos dados uma das teses de Luiz Pereira, 

mostrando com ênfase como a maioria feminina não esteve, de fato, bem representada 

nos postos de controle, especialmente até a década de 60. 

A propósito da distribuição entre homens e mulheres nas funções 

administrativas, observa-se que é no início da década de 1970 que a situação começou a 

se modificar. O trabalho de João Gualberto Meneses (1972) sobre o exercício do cargo 

de diretor de grupo escolar mostra, por exemplo, que naquele momento as mulheres já 

representavam cerca de 50% dos diretores de escola na cidade de São Paulo. Daí em 

diante, assistiu-se a um aumento progressivo e bastante significativo no número de 

mulheres que passaram a assumir também os cargos administrativos da carreira do 

magistério. Em uma pesquisa realizada há alguns anos, Cláudia Vianna (2002) 

constatou, com base em dados oficiais, que 97,4% dos docentes de 1ª a 4ª séries do 

Ensino Fundamental no Brasil eram mulheres e que, além disso, elas ocupavam àquela 

época 80,6% do corpo docente das 5as até as 8as séries, 60,8% do Ensino Médio e 

representavam 90,1% dos diretores, coordenadores e supervisores ligados à Educação 

Básica. 

                                                 
1 Ver, por exemplo, Gouveia (1965), Bruschini e Amado (1988), Louro (1989), Demartini e  
Antunes (1993), Costa (1995), entre outros.  
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Foram discrepâncias de tal ordem que deram ensejo, nos últimos anos, a um 

número cada vez maior de estudos que utilizam a categoria gênero para investigar a 

história da profissão docente no Brasil, cujo foco acabou recaindo, na maioria das vezes, 

sobre o trabalho e a experiência das mulheres. De fato, como afirma Cynthia Pereira de 

Sousa (2000), o uso dessa categoria, entendida como uma construção social, histórica e 

cultural que se faz em relação ao outro sexo – uma categoria relacional, portanto –, 

constitui uma abordagem bastante disseminada, mas que tem privilegiado, de um modo 

geral, a condição feminina. Assim, segundo a autora, 

 
[...] no campo da pesquisa histórica [...], emergiram várias linhas de 
pesquisa dando visibilidade à atuação e aos papéis desempenhados 
pelo gênero feminino nos vários períodos da história das sociedades 
revelando, muitas vezes, caminhos percorridos inusitados. Tais 
pesquisas, aliadas à consolidação da história oral como vertente da 
ciência histórica, puderam dar voz àquelas mulheres que, por variadas 
razões, nomeadamente as de ordem cultural, sempre tiveram mais o 
que dizer do que escrever. (p. v) 

 

No início da década de 1990, Guacira Lopes Louro (1992) fazia observações 

semelhantes ao constatar que aqui no Brasil se tornavam cada vez mais freqüentes os 

estudos que utilizavam a categoria gênero. Essa tendência acompanhava, segundo ela, 

“um movimento de caráter internacional, que tomou impulso na década de 70”, fazendo 

surgir também no Brasil “grupos de estudos no meio acadêmico que passaram a 

pesquisar questões sobre a mulher ou a refletir sobre as relações homem/mulher em 

nossa sociedade” (p. 53). 

Tais estudos têm se constituído em contribuições importantes para avançar o 

conhecimento sobre a cultura escolar e, como parte desta, sobre a cultura do magistério 

como profissão, permitindo identificar valores, práticas e representações que foram se 

consolidando ou se transformando ao longo de cada período. Esse caminho apresentou-

se, então, como uma das formas de se resgatar aspectos pouco conhecidos da nossa 

História da Educação e, mais especificamente, da História do Magistério. 

De acordo com as considerações de Joan Scott (1995), nota-se que a partir da 

noção de gênero é possível explicar uma determinada sociedade, tomando-se por base, 

especialmente, a construção dos significados de masculino e feminino e a forma como 

estes organizam a vida social. Nesse sentido, torna-se possível, também, compreender a 

maneira como os indivíduos ocupam determinadas posições estruturais no tempo e no 

espaço e como se originam as relações de poder que permeiam as sociedades. 
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A autora admite que é a distinção masculino/feminino que permeia os 

significados produzidos socialmente em culturas diversas, constituindo o saber dessas 

culturas e dando origem às relações sociais, entre as quais as relações de poder. No 

entanto, deve-se considerar que não se admite um significado único, comum a todas as 

sociedades e em todo tempo e lugar. Ao contrário, cada contexto, com suas 

características próprias, determina o modo como são forjadas as representações sobre o 

que se considera masculino e feminino, do que resultam diferentes relações entre 

mulheres e homens, entre organizações e profissionais. 

Nesse sentido, o gênero, ao mesmo tempo em que está presente na constituição 

das relações e das práticas, dando-lhes sentido, é também, conforme observou Scott, 

uma categoria capaz de possibilitar a análise dos significados implícitos nas construções 

sociais. Desse modo, significar o magistério como profissão é construir um saber acerca 

do que é a profissão, do que é o feminino e do que é o masculino em nossa sociedade; é 

atribuir valores sociais a algumas características como sendo femininas e outras, 

masculinas, presentes nessa ocupação. Nesse caso, as diferenças sexuais são transferidas 

para o exercício de suas funções, carregando a docência de significados femininos por 

associá-la à maternidade e ao cuidado das crianças; e por outro lado atribuindo aos 

cargos administrativos significados masculinos por associá-los às posturas normalmente 

relacionadas aos homens, como o rigor e a autoridade. 

Admite-se, nesse sentido, que tanto as mulheres quanto os homens acabam por 

construir e reforçar feminilidades e, também, masculinidades no interior da profissão. 

Marília Carvalho (1999), em sua pesquisa de doutorado, analisou o trabalho de um 

professor das primeiras séries do Ensino Fundamental que apresentava, em suas 

práticas, características socialmente consideradas femininas como, por exemplo, a do 

cuidado, reforçando a idéia de que esse é um campo de atuação feminino. Assim, 

mesmo os homens que a ele se dirigem, passam a construir suas práticas por meio de 

tais valores. Por outro lado, é comum encontrar mulheres que desenvolvem uma postura 

mais rigorosa ao assumirem cargos geralmente ocupados por homens. Com isso, é 

criada uma dinâmica na qual homens e mulheres dão forma e sustentam valores 

femininos e masculinos no magistério. 

Nota-se, portanto, que no caso dos homens que exerceram a profissão do 

magistério as implicações que decorrem dos valores relacionados às masculinidades são 

bastante delicadas, visto que a própria ocupação é que foi adquirindo, em muito maior 

extensão, significados femininos ao longo de sua História. De acordo com as análises 
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desenvolvidas no mestrado (Vieira, 2002), verificou-se que maior ainda se tornou a 

responsabilidade em assumir-se como homem nessa profissão Não somente pelo fato de 

o magistério ser uma profissão cuja maioria dos profissionais é realmente constituída 

por mulheres, mas também por não ter sido uma ocupação valorizada socialmente, ter 

remuneração baixa e arcar com o preconceito de que, aqueles que se dirigiram a ela, o 

fizeram porque não tinham competência para desempenhar outras atividades de maior 

prestígio. 

Tais representações se confrontam, desse modo, com o conjunto de atitudes 

geralmente atribuídas aos homens, como ser poderoso, corajoso e obter sucesso e 

reconhecimento. Conforme a análise de Pedro Paulo de Oliveira (1998), o modelo 

masculino admite quatro necessidades que o caracterizam: em primeiro lugar, o homem 

deve ser diferente das mulheres; em segundo, deve ser superior aos demais; em terceiro, 

deve ser independente e autoconfiante; e por fim ser mais poderoso do que os demais. 

Como ficam tais imposições no caso de profissões como o magistério, carregado de 

significados femininos e desvalorizado socialmente? Como os homens se percebem 

nessa carreira e como fazem para afirmar a sua masculinidade perante os colegas e a 

sociedade? 

Foram identificadas algumas das táticas utilizadas pelos homens para afirmarem 

a masculinidade no exercício do magistério. Uma delas, talvez a mais explícita, é a 

busca pelos cargos de mais alta remuneração e status, que eram, de acordo com as 

representações desse grupo, mais adequados aos profissionais do sexo masculino pelo 

fato de estes terem a chance de dispor de maior autoridade e, conseqüentemente, 

conseguirem alcançar um maior respeito por parte dos alunos e demais funcionários da 

escola. Diversos estereótipos e posturas considerados “mais adequadas” a cada sexo 

foram, portanto, determinantes para que esses homens buscassem ascender na carreira. 

Desse modo, ficou claro nos depoimentos do grupo o desejo, mesmo que 

inconsciente, de realizar atividades que os diferenciassem das mulheres, tornando-os 

mais poderosos do que elas, inclusive. Entretanto, alguns deles, mais do que isso, 

desejaram ser mais poderosos do que os demais homens pertencentes à carreira do 

magistério (Vieira, 2002), indicando que o patriarcado, tal como mostra Robert Connel 

(1997), existe não apenas como um sistema de poder dos homens sobre as mulheres, 
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mas também como hierarquias de poder entre distintos grupos de homens e entre 

diferentes masculinidades2. 

De tais leituras e revisões, fica, então, ressaltado que as representações sobre a 

profissão e o trabalho docente têm uma história, cujo desenvolvimento se assenta num 

conjunto de valores e práticas que é construído e reconstruído em cada momento e na 

confluência dos vários domínios e espaços da profissão: o político, o administrativo, o 

docente. Uma das formas de se compreender melhor os mecanismos pelos quais um 

grupo impõe ou tenta impor a sua concepção do mundo social e o seu domínio é, 

portanto, o estudo das lutas de representação conforme salienta Roger Chartier  

(1990; 1991), tomando-se como questão central o ordenamento e a hierarquização da 

estrutura social. 

Esse autor revela, por exemplo, a existência de determinados “signos do poder”, 

que estabelecem uma ordem social na qual as formalidades públicas indicam o lugar de 

cada um em uma dada hierarquia. Pode-se destacar, nesse sentido, “os programas que 

têm por objetivo representar simbolicamente o poder do Estado” (Chartier, 1990,  

p. 220), caracterizando, assim, algumas das estratégias que determinam posições e 

relações e que constroem, para cada grupo, um “ser percebido” constitutivo de sua 

identidade. 

Nesse sentido, admite-se que, dentre os instrumentos que tornam possível a 

concretização da educação de uma forma organizada em uma sociedade, a legislação é a 

que tem maior peso pelo fato de poder exercer maior controle e refletir as aspirações e 

os ideais de certos grupos em determinados momentos e contextos. No entanto, são as 

apropriações que dela são feitas que dão forma à sua execução e, conseqüentemente, a 

uma cultura diferenciada. Nas palavras de Roger Chartier (1990): 

 
[...] as apropriações culturais permitem que não se considerem 
totalmente eficazes e radicalmente aculturantes os textos ou as 
palavras que pretendem moldar os pensamentos e as condutas. As 
práticas que deles se apoderam são sempre criadoras de usos ou de 
representações que não são de forma alguma redutíveis à vontade dos 
produtores de discursos e de normas [...]. A aceitação das mensagens e 
dos modelos opera-se sempre através de ordenamentos, de desvios, de 
reempregos singulares que são o objeto fundamental da história 
cultural. (p. 136-7) 

 

                                                 
2 Com relação à questão das masculinidades, ver Robert Connell (1985; 1995a; 1995b; 1997). 
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Assim, ao conhecer, por um lado, as modificações ocasionadas no sistema de 

ensino por meio da legislação vigente à época e, por outro, ao tentar desvendar as 

representações contidas nos depoimentos de homens que fizeram suas carreiras no 

magistério, em suas diferentes posições na hierarquia, o que se pretendeu na presente 

pesquisa foi compreender a produção da cultura do magistério pelo ângulo das relações 

de gênero e dos valores de masculinidades, visto que a maioria dos estudos que se 

preocuparam em seguir essa mesma direção acabou por privilegiar, em geral, as estórias 

relatadas pelas mulheres e, com isso, deixou de lado [P2]a participação dos homens na 

constituição dessa cultura. 

Neste estudo, o termo cultura do magistério é entendido de um modo particular 

que importa ser esclarecido. Partindo da concepção de Dominique Julia (2001) a 

propósito da cultura escolar, admite-se que a cultura do magistério corresponde ao 

conjunto de normas que definem os conhecimentos, os saberes e as posturas a serem 

adquiridos no âmbito dessa profissão, incluindo o conjunto de práticas que levam à 

transmissão desses conhecimentos e à incorporação desses comportamentos. 

Dentro desse universo, alguns grupos passam a formar representações e a fazer 

apropriações que os insere em uma cultura específica. No caso do grupo em estudo, 

essa cultura específica pode ser entendida como o conjunto das percepções, dos modos 

de trabalho e das táticas criadas e desenvolvidas pelos homens que ingressaram no 

magistério e que foram determinantes para a constituição de identidades pessoais e 

profissionais. Tudo isso faz parte da cultura do magistério como um todo, porém, é 

produzido mais especificamente no âmbito das relações de gênero e pelos valores 

associados às masculinidades. Pode-se, portanto, admitir com António Viñao Frago 

(1994; 2000) a existência de uma cultura específica para cada grupo, para cada corpo 

docente e para cada comunidade. 

Assim, a perspectiva que se teve em vista foi a de oferecer a esses homens a 

oportunidade de falarem sobre as experiências que tiveram em cada uma das funções 

exercidas, desde a docência até os últimos cargos administrativos assumidos, com a 

finalidade de conhecer melhor os modos de trabalho, as representações formadas e, 

também, as táticas utilizadas para a permanência em uma profissão marcadamente 

feminina.  
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Foram formuladas, então, as seguintes questões para orientar o estudo: 

• Que tipo de aspirações favoreceu os professores do sexo masculino para que se 

dirigissem prioritariamente para a carreira administrativa? 

• Em que momento e de que modo esse quadro começa a se reverter? 

• Que apropriações faziam esses profissionais dos documentos legais? Ou seja, 

esses profissionais liam os regimentos, os estatutos e as leis referentes às suas 

funções ou apenas tomavam conhecimento destes por intermédio de outras vias, 

como pelos sindicatos, pelos noticiários ou conversas? 

• Que valores e representações presidiram e se mostraram como determinantes nas 

escolhas masculinas? 

• Como é que os homens no magistério e por meio das relações de poder puderam 

determinar a formação de uma cultura? 

 

�  � 

  

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. No Capítulo I, são apresentados 

os estudos da legislação, privilegiando determinações que, de algum modo, foram 

causadoras de reações adversas por parte dos profissionais em exercício entre as 

décadas de 1950 a 1980. Optou-se, em primeiro lugar, pelo estudo das Constituições 

brasileiras e das Leis de Diretrizes e Bases que foram criadas e promulgadas ao longo 

do período em questão. Em seguida, é feita uma exposição sobre a situação dos 

professores diante das modificações que visavam alterar o seu modo de trabalho, 

especialmente a partir da adoção do tecnicismo. Por fim, são apresentados e discutidos 

os Estatutos do Magistério, focalizando de modo especial o processo de enquadramento 

dos profissionais que, segundo relato de alguns dos professores participantes, foi 

determinante para imprimir na profissão valores e representações muito significativos. 

As discussões desenvolvidas no Capítulo II têm por objetivo esclarecer quais 

foram as orientações teóricas utilizadas no decorrer da pesquisa. Assim, em primeiro 

lugar, são apontadas algumas considerações sobre as escolhas profissionais, com base 

especialmente nas teorizações de Pierre Bourdieu acerca da noção de habitus. Esse 

mesmo autor dá sustentação às abordagens posteriores, referentes aos conceitos de 

campos e de capital simbólico, bem como às reflexões sobre a questão das 

masculinidades. São também discutidos, nessa parte do trabalho, os conceitos de 
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representações e apropriações sociais, tomando-se por base especialmente as 

contribuições de Roger Chartier, bem como as de Joan Scott sobre o gênero. Por fim, é 

realizado um estudo sobre a cultura escolar, para o qual as teorizações de Dominique 

Julia, António Viñao Frago e Michel de Certeau foram bastante esclarecedoras. 

Já no Capítulo III, são detalhados os caminhos percorridos nesta pesquisa no 

que diz respeito ao trabalho de coleta dos dados empíricos. Aí são retomados os 

objetivos e as hipóteses do estudo, procurando esclarecer as dificuldades encontradas e 

a conseqüente busca de novas metodologias para o prosseguimento deste. Estão 

detalhadas, portanto, as formas como foram aplicados os questionários e quais foram 

seus principais resultados, bem como foram realizadas as entrevistas. Ainda nessa 

mesma parte, encontram-se discussões sobre a utilização dos Termos de Visita como 

documentos propícios às análises da temática aqui proposta, bem como algumas 

reflexões sobre o trabalho com histórias de vida. Por fim, segue a apresentação de cada 

um dos professores entrevistados, na forma de sínteses das estórias que foram colhidas 

nesta pesquisa. 

No Capítulo IV, são apresentadas as análises dos dados empíricos, que foram 

desenvolvidas a partir de temas que se ressaltaram tanto das leituras efetuadas como das 

próprias entrevistas. As conclusões obtidas a partir de tais reflexões, já sob a forma dos 

resultados da pesquisa, são retomadas nas Considerações Finais, nas quais é também 

apresentada uma proposta de continuidade da presente investigação. 

O Apêndice é constituído de um breve estudo do periódico Didata: a revista do 

educador, que favoreceu algumas das possibilidades de análise contidas neste estudo. 

Finalmente, sob a forma de anexos, encontram-se: cópias das cartas e dos questionários 

enviados ao longo da pesquisa; cópia do pedido de autorização para consulta em 

arquivos escolares, bem como do acordo formal estabelecido entre a pesquisadora e os 

professores entrevistados; cópia de alguns dos Termos de Visita coletados; transcrição 

de uma das entrevistas; e por fim tabelas referentes ao estudo do periódico. 
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����  CAPÍTULO I  ���� 

A legislação: 

 uma visão da História 

 

 

1.1. Constituições e Leis de Diretrizes e Bases: 

contexto histórico e determinações legais 

 

Para melhor compreender a iniciativa de se propor uma Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, necessário se faz contextualizar os caminhos que se mostraram 

determinantes nesse processo. De acordo com Clóvis Roberto dos Santos (1999), a 

década de 1930 marcou, no Brasil, o início de grandes transformações no campo da 

educação e do ensino, especialmente pela atuação dos partidários do movimento da 

Escola Nova, trazendo propostas inovadoras para a época, tais como a laicidade do 

ensino, a co-educação dos sexos, a escola pública para todos e a revolução pedagógica 

de centrar o ensino no aluno e não mais nos programas ou no professor, como acontecia 

na Escola Tradicional. 

Essas e outras modificações se encontravam, segundo o autor, explicitadas no 

documento que ficou conhecido como Manifesto dos Pioneiros, que “encarava a 

educação como um instrumento por excelência de uma reconstrução nacional a 

expressar-se na formação da hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades 

recrutadas em todos os campos sociais” (p. 47). Sendo assim, a Constituição de 1934 

incorporou muitas das propostas contidas nesse Manifesto e, num capítulo especial, 

estabeleceu a educação como um direito de todos, bem como a obrigatoriedade da 

escola primária integral e extensiva aos adultos, a gratuidade do ensino na escola 

pública e a assistência dos alunos necessitados. 

Nessa mesma Constituição, pela primeira vez na História, foi determinada a 

criação de uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, além disso, foi 

incumbida à União, por intermédio do Ministério da Educação e do Conselho Nacional 

de Educação, a tarefa de elaborar e baixar o Plano Nacional de Educação. No entanto, 

essas propostas não se concretizaram, pois a Constituição de 1934, apesar de inspiradora 

de mudanças tão pertinentes, teve curta duração. Em 1937, de acordo com Santos 

(1999), o presidente Getúlio Vargas outorgou outra Constituição que, por ser tirana, foi 

denominada pelo povo de “Polaca”, inspirada na ditadura polonesa da época. Assim, a 
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existência de uma LDB ficou comprometida e só voltaria a ser discutida a partir de 

1948, por determinação da Constituição de 1946. 

Durante os anos de 1942 a 1946, houve uma fase de pequenas reformas que 

receberam o nome de Leis Orgânicas do Ensino. De acordo com Otaíza Romanelli 

(2003), “ainda uma vez o Governo preferia conduzir-se para o terreno das reformas 

parciais, antes que para o da reforma integral do ensino, como exigia o momento”  

(p. 154). O ensino primário, especificamente, foi reformulado pelo Decreto-Lei n° 

8.529, de 2 de janeiro de 1946 – a Lei Orgânica do Ensino Primário –, que dividia a 

escolarização em ensino primário fundamental, destinado às crianças de 7 a 12 anos e 

que compreendia os quatro anos do curso elementar e um do complementar, que era, na 

realidade, o antigo “cursinho” de habilitação para o exame de admissão ao ginásio; e 

ensino primário supletivo, que durava dois anos e era destinado à educação de 

adolescentes e adultos que não receberam esse nível de educação na idade adequada. 

A organização do ensino primário supletivo contribuiu, segundo a autora, para a 

diminuição da taxa de analfabetismo no final da década de 1940 e por toda a década de 

1950, sendo este um dos pontos positivos da referida Lei. No entanto, um outro aspecto 

merece destaque. Alguns de seus artigos3 faziam referência ao corpo docente, sua 

carreira, remuneração, formação e normas para preenchimento de cargos no magistério 

e na administração. As propostas e as condições previstas para sua execução eram 

positivas, mas os resultados obtidos não foram. Continuou-se a assistir a existência de 

problemas no ensino primário como, por exemplo, a falta de pessoal qualificado para o 

exercício da profissão. 

De acordo com Romanelli (2003), isso se deve principalmente ao fato de que “a 

simples prescrição legal não tem suficiente força para mudar a realidade. É 

indispensável também a contribuição de uma série de fatores que atuem a um tempo e 

com objetivos idênticos” (p. 162). Assim, continua ela, a dificuldade de aplicação da 

legislação do ensino revela sua inadequação à realidade. Esta sempre acaba 

“acomodando” a lei, limitando seu poder de ação às reais condições do contexto  

(p. 163). 

Maria Luíza Marcílio (2005), historiadora que desenvolveu um estudo sobre o 

ensino em São Paulo e no Brasil, argumenta, nesse sentido, que 

 
 

                                                 
3 Artigo 25, itens “c” e “d”; artigos 34, 35 e 36. 
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[...] o instrumento legislador foi, ao longo de toda a nossa história, 
considerado o meio mais efetivo de se produzir as mudanças e a 
modernização almejadas. [No entanto], as reformas por decreto, 
obsessão das autoridades brasileiras, dificilmente corresponderam, na 
prática, aos discursos e intenções dos reformadores ou às reais 
necessidades do ensino. Em algumas delas era nítida a tentativa de 
transplantar modelos de fora, sem pelo menos haver uma preocupação 
com sua adaptação às condições nacionais. (p. 127) 

 

Retomando essa exposição, temos que as discussões em torno da Constituição 

de 1946 privilegiaram o debate entre a esfera pública e a privada e, mais 

especificamente, entre a relação Estado/Igreja e seus desdobramentos na esfera 

educacional. Em forma de síntese e de acordo com Clóvis Roberto dos Santos (1999), 

pode-se dizer que a Constituição de 18 de setembro de 1946: 

 

- Incumbiu a União de, privativamente, legislar sobre diretrizes e 
bases da educação nacional; 
- Definiu a educação como um direito de todos e um dever do Estado 
e da família; 
- Estabeleceu a existência de escolas oficiais para todos os graus; 
- Permitiu, à iniciativa privada, manter suas escolas, desde que 
respeitasse as leis; 
- Repetiu os percentuais de verbas para a educação previstos na 
Constituição de 1934, isto é, a União e os Municípios contribuiriam 
com 10% e os estados e o Distrito Federal, com 20% da renda 
resultante de seus impostos; 
- Incumbiu os estados e o Distrito Federal de organizar seu ensino e 
determinou que a União tivesse caráter supletivo de ajuda nos limites 
das deficiências locais; 
- Instituiu a assistência educacional aos alunos carentes para 
assegurar-lhes igualdades de condições para sua freqüência às aulas; e, 
ainda, 
- Estabeleceu os princípios a serem adotados para a legislação 
regulamentadora posterior (p. 30-1). 
 

[ab3] 

No período compreendido entre 1946 e 1961, a gestão do sistema educacional 

brasileiro passou, portanto, por mudanças significativas, tais como a criação da CAPES 

(Coordenação do Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior), em 1951; a 

instalação do CFE (Conselho Federal de Educação), em 1961; a realização de 

campanhas e movimentos de alfabetização de adultos; e ainda a expansão do ensino 

primário e superior. Nessa fase, a educação brasileira estava sendo tratada como área 

prioritária, pois, com a crescente industrialização, o aumento do setor terciário e uma 

organização burocrática cada vez mais complexa, com a instalação de grandes firmas 

internacionais, enfim, com a criação de serviços e de infra-estrutura necessária, 



 14

verificou-se a partir da década de 1960, conforme observou Maria Luíza Marcílio 

(2005), a mudança do modelo de ascensão da classe média. Desse modo, 

 
[...] a partir desse processo de concentração de capital, renda e 
mercado, os “canais” tradicionais de ascensão tornaram-se cada vez 
mais estreitos. Houve, assim, uma crescente demanda de pessoal, ao 
mesmo tempo que uma crescente oferta de trabalho da classe média. A 
educação tornou-se o caminho para as classes médias conquistarem os 
novos postos e, para as empresas, de preencheram os seus quadros.  
(p. 152) 

 

Com isso, o sistema escolar passou a sofrer também as influências do contexto, 

pois cresceu substancialmente a procura pela escola e pelas oportunidades educacionais. 

No entanto, a estrutura escolar não estava ainda pronta para oferecer, quantitativa e 

qualitativamente, o ensino que a sociedade almejava. De acordo com Otaíza  

Romanelli (2003), 

[...] no caso brasileiro, o que se verificou, na verdade, foi o fato de a 
escola manter-se em atraso em relação ao desenvolvimento. A ruptura 
do equilíbrio, em que se encontrava a sociedade dual, provocou o 
rompimento da estabilidade do sistema dual do ensino. Esse 
rompimento foi gerado por uma expansão escolar que consistiu, antes 
de tudo, numa expansão feita em função das pressões da demanda 
efetiva em crescimento. Nessa expansão, todavia, o Estado teve uma 
participação meramente passiva, tentando, quando muito, soluções de 
emergência diante das crises provocadas pela pressão social [...]. A 
demanda social de educação se transformou em fator-chave da 
expansão do ensino no Brasil, mas esta expansão não criou, todavia, 
condições para mudanças mais profundas, permanecendo a estrutura 
da escola a mesma do antigo regime (p. 70). 

 

Assim, o início da década de 1960, conforme apontado por Elza Pino dos Santos 

(2003), deparou-se com uma situação já em curso, na qual se buscava uma redefinição 

dos valores e objetivos educacionais. O país procurava seguir o caminho do 

desenvolvimento pela industrialização e a escola era vista como um fator de sustentação 

e aceleração desse processo. No entanto, a educação brasileira ainda era profundamente 

elitista. Novas exigências começaram, então, a surgir, solicitando mudanças relativas à 

possibilidade de democratização da escola. 

Foi nesse contexto, em 20 de dezembro de 1961, que a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a de n° 4.024, foi sancionada, promulgada e 

publicada. Na esfera oficial, segundo Osmar Fávero (2001), a primeira conseqüência 

importante foi o Plano Nacional de Educação, por ela previsto, elaborado em 1962, 

revisto em 1965 e complementado em 1966 pelo Conselho Federal de Educação. O PNE 
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se propôs a instrumentalizar os dois princípios fundamentais da Lei de Diretrizes e 

Bases: o direito de todos à educação e a igualdade de oportunidades. Para concretizá-

las, ele trabalhava com a idéia da obrigatoriedade do ensino primário, que na LDB era 

definido como um período de quatro anos e com a progressiva extensão dessa 

escolaridade até seis anos nas áreas urbanas. 

De acordo com Leonor Tanuri e Maria de Lourdes Haidar (2004), que 

publicaram um artigo que versa sobre a evolução da educação básica no Brasil, com a 

Lei de Diretrizes e Bases (4.024/61) é dado um importante passo no sentido da 

unificação do sistema de ensino e da eliminação do dualismo administrativo herdado do 

Império. Assim, inicia-se, pela primeira vez, uma relativa descentralização do sistema 

como um todo, concedendo-se considerável margem de autonomia aos estados e 

proporcionando-lhes as linhas gerais a serem seguidas na organização de seus sistemas. 

Segundo as autoras, 

[...] importante decorrência da descentralização prevista pela primeira 
LDB foi a separação entre órgãos com funções essencialmente 
normativas e órgãos com funções executivas. Assim, o Ministério da 
Educação e Cultura e as Secretarias de Educação deixavam de 
absorver ambas as funções, criando-se para o exercício das funções 
normativas o Conselho Federal de Educação e os Conselhos Estaduais 
de Educação. Aquele, além de suas funções normativas referentes ao 
sistema federal e aos sistemas estaduais, ficava incumbido também de 
elaborar o Plano de Educação referente a cada Fundo (Fundo Nacional 
do Ensino Primário, do Ensino Médio e do Ensino Superior). (p. 65) 

 

Mantendo a tradicional autonomia dos estados quanto à organização do ensino 

primário, a LDB limitou-se a um mínimo de dispositivos referentes a esse nível de 

instrução, não indo muito além da fixação de suas finalidades, duração e 

obrigatoriedade. Rompia a Lei com a tradição de uniformidade e rigidez curricular do 

ensino médio, concedendo importantes atribuições aos estados na organização desse 

ensino e conferindo às escolas o direito de dispor sobre o seu regime administrativo, 

disciplinar e didático. 

No tocante à estruturação do ensino, a primeira LDB não trouxe soluções 

inovadoras, conservando as grandes linhas da organização anterior. Mantendo o ensino 

secundário e os vários ramos do profissional diferenciados desde o início do primeiro 

ciclo, a Lei procurou apenas diminuir a distância que os separava. Com esse intuito, 

englobou o ensino secundário e o profissional sob a denominação comum de “ensino 

médio”, atribuindo-lhe a finalidade genérica de “formação do adolescente”  

(Tanuri; Haidar, 2004, p. 66). 
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O ensino primário obrigatório continuava a ter quatro séries de duração, 

facultando-se aos sistemas estaduais o seu prolongamento para seis. Todavia, tal medida 

não chegou a ser efetivamente implantada, uma vez que o prolongamento não implicava 

a extensão da escolaridade comum, não existindo equivalência entre os estudos 

realizados nas quintas e sextas séries e os das duas primeiras séries da escola média. Ao 

concluinte da sexta série, facultava-se o ingresso na segunda ginasial e, ainda assim, 

exigia-se o exame das disciplinas obrigatórias da primeira. Para Tanuri e Haidar (2004), 

 
[...] tal fato evidenciava que o legislador de 1961 fez concessão às 
velhas idéias que consideravam os ensinos primário e médio tipos 
específicos e independentes de ensino, com conteúdos e finalidades 
diferentes. A descontinuidade entre o ensino primário e o médio 
ficava ainda evidente pela exigência de exame de admissão para 
ingresso ao ginásio. (p. 66-7) 

   

De qualquer forma, foi de fato somente em 1961 que se fixaram as diretrizes 

gerais e as grandes linhas de um sistema nacional de educação. A União passou a 

assumir a função que lhe cabia de coordenar a ação educativa em todo o país, e os 

estados, por sua vez, assumiam a tarefa de organizar os seus respectivos sistemas, 

incluindo todos os níveis e todas as modalidades de ensino. Todavia, as autoras 

admitem que, durante o Regime Militar, instalado em 1964, ocorreria uma progressiva 

centralização política e administrativa, evidenciando-se, assim, um retrocesso no apenas 

iniciado processo de descentralização estabelecido pela LDB. Coube, nessa época, ao 

Ministério do Planejamento, instalado também em 1964, assumir a liderança no 

processo de planejamento da educação. 

Pouco tempo depois, surge uma nova Constituição, a de 1967/69, com o objetivo 

de legalizar a nova ordem política do país instalada em 1964, com o Regime Militar. 

Em termos gerais, essa Constituição: 

 
- Valorizou a privatização do ensino, com assistência técnica e 
financeira às escolas particulares; 
- Ampliou a obrigatoriedade do ensino fundamental para a faixa etária 
dos 7 aos 14 anos; 
- Instituiu a gratuidade, somente para o ensino primário; 
- Aboliu os percentuais de verbas para a educação e o ensino, 
previstos na Constituição anterior, sem fixar novos índices (Santos, 
1999, p. 31).[ab4] 
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A Emenda Constitucional n° 01/69, que reformulou quase toda a Constituição de 

1967, manteve os retrocessos em matéria de filosofia e política educacionais, tendo 

eliminado a liberdade de cátedra e restringido ainda mais a vinculação orçamentária 

para o ensino. Nesse caso, apenas os municípios ficaram com a incumbência de aplicar 

20% de seus impostos para a educação4. 

Especificamente sobre a LDB, essa Constituição determinava o seguinte: 

 
- A União terá competência exclusiva para legislar sobre as diretrizes 
e bases da educação nacional; 
- A LDB cuidará de assuntos pedagógicos, da estrutura administrativa 
e do funcionamento dos sistemas de ensino: o federal, os estaduais e o 
do Distrito Federal5 (p. 50). 

[ab5]  

Com base nessa nova ordem constitucional, foram baixadas várias leis de ensino 

em épocas diferentes, revogando parte da 4.024/61. As principais leis de ensino que se 

seguiram foram: a de n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, que dispunha sobre o 

ensino superior; a de n° 5.692, de 11 de agosto de 1971, que tratava do ensino de 1° e 2° 

graus; e a de n° 7.044, de 18 de outubro de 1982, acerca do ensino de 2° grau. Essas e 

mais a 4.024/61 formavam, então, a LDB, não constituindo de 4 LDBs, como é comum 

entender, uma vez que as posteriores à original apenas dispunham sobre o ensino de 1°, 

2° ou 3° graus e não sobre a educação nacional como um todo. 

De acordo com os termos da Lei Federal de n° 5.540, de 1968, ficou 

estabelecido, entre outras determinações, que o preparo dos administradores escolares 

deveria realizar-se em nível superior e que os diretores, então em exercício até esse 

momento, necessitavam apenas de um curso de dois anos de Formação de 

Administradores Escolares para o provimento do cargo. Eles teriam um prazo máximo 

de cinco anos, após a promulgação dessa lei, para regularizarem a situação em que se 

encontravam. Assim, João Gualberto Meneses (1972), que realizou uma pesquisa acerca 

das atividades atribuídas aos diretores de grupos escolares justamente no período dessa 

transição, isto é, no início da década de 1970, observa que nessa época é que passou a 

existir um maior interesse por parte dos diretores na realização do curso de Pedagogia. 

 

                                                 
4 Posteriormente, uma outra Emenda Constitucional, de 1983, conhecida como Emenda Calmon, 
restaurou a vinculação de recursos e determinou à União e aos estados e municípios que, respectivamente, 
13% e 25% de seus impostos fossem aplicados em educação. 
5 Os municípios só ganhariam o direito de organizar seus sistemas municipais a partir da constituição  
de 1988. 



 18

Nota-se, portanto, que a Lei de n° 4.024, de 1961, não introduziu modificações 

significativas na formação dos professores e não teve repercussão na composição do 

magistério como um todo. No entanto, em São Paulo, a reforma de 1968 antecipou, de 

certo modo, a reforma preconizada pela Lei nº 5.692, que foi promulgada no ano de 

1971 e trouxe consigo significativas mudanças para o sistema educacional. A partir 

dessa nova lei, por exemplo, o ensino brasileiro passou a se estruturar em três níveis: o 

ensino de 1º grau, com oito anos de duração; o ensino de 2º grau, compulsoriamente 

profissionalizante, com três anos de duração para os que não pretendessem obter o 

diploma de técnico, ou quatro, para os que desejassem obtê-lo; e ainda o ensino de  

3º grau de nível universitário. 

Além disso, de acordo com Otaíza Romanelli (2003), a lei previu cinco níveis de 

formação de professores, que os deixariam aptos a exercerem a profissão de acordo com 

a nova estrutura. O primeiro era a formação em nível de 2º grau, com duração de três 

anos e destinada a formar professores polivalentes das quatro primeiras séries do  

1º grau; semelhante a esse, havia a formação em nível de 2º grau com mais um ano de 

estudos adicionais, destinada a professores polivalentes com alguma especialização para 

uma das áreas de estudos e aptos, portanto, a lecionar até a 6ª série do 1º grau. Havia 

também a formação superior em licenciatura curta, destinada a preparar o professor 

para uma área de estudos e a torná-lo apto a lecionar em todo o 1º grau; e também a 

formação em licenciatura curta mais estudos adicionais, que formava o professor de 

uma área de estudos com alguma especialização em uma disciplina dessa área, com 

aptidão para lecionar até a 2ª série do 2º grau. Finalmente, havia a formação de nível 

superior em licenciatura plena, destinada a preparar o professor de disciplinas 

específicas e, portanto, a torná-lo apto a lecionar até a última série do 2º grau. 

 De acordo com a nova lei, os dois níveis de estudos adicionais apontados por 

Romanelli (2003) passariam a ser aproveitados em cursos superiores. Ou seja, o 

primeiro nível dos estudos adicionais seria considerado quando do ingresso em cursos 

superiores de licenciatura curta e o segundo, em cursos de licenciatura plena. 

Provavelmente, foi por meio dessa facilidade que muitos dos professores em exercício 

no início da década de 1970 conseguiram adquirir seus diplomas do curso de Pedagogia 

em apenas dois anos, visto que eles já haviam realizado cursos de especialização e 

aperfeiçoamento anteriormente. 
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Maria Luíza Marcílio (2005) comenta, assim, que “as idéias de integração das 

escolas no sentido vertical e no sentido horizontal, buscando uma articulação entre os 

vários graus e ramos, presidiram a reforma” (p. 153). Com a integração vertical, feita 

pela fusão do curso primário com o curso ginasial em um só curso fundamental de oito 

anos, foi eliminado um dos pontos de estrangulamento do antigo sistema, isto é, a 

passagem do primário para o ginasial feita por meio dos chamados exames de admissão, 

“agente de seletividade no ensino”. Esse foi, segundo a autora, “o ponto positivo da 

reforma” (p. 153). Já no plano horizontal, a Lei eliminou o dualismo existente entre 

escola secundária e escola técnica, com a criação de uma escola única de 1° e 2° graus. 

Para a maioria dos professores entrevistados nesta pesquisa, especialmente os 

que tiveram suas experiências concentradas no período posterior à 5.692/71, é bastante 

forte a idéia de que essa reforma teria sido um dos motivos responsáveis pela saída de 

muitos homens da carreira do magistério que, ao invés de buscarem a formação 

necessária para prosseguirem na carreira, preferiram abandoná-la e procurar um outro 

ramo de atividade. Vista sob esse aspecto e segundo esses professores, essa reforma 

teria sido, assim, um marco na História do Magistério, pois a partir dela é que esse 

grupo pôde perceber mais nitidamente a saída dos homens dessa carreira, inclusive dos 

cargos administrativos, e a ocupação crescente desses espaços por parte das mulheres. 

Para finalizar esta exposição sobre as principais leis que foram aplicadas no 

período aqui em estudo, temos a atual Constituição brasileira, promulgada em 5 de 

outubro de 1988, que cuida da educação e do ensino de maneira especial com referência 

aos direitos, aos deveres, aos fins e aos princípios norteadores. Ao lado da saúde, do 

trabalho, do lazer, da segurança, da previdência social e da proteção à infância, a 

educação constitui um dos direitos sociais. Com referência às suas competências e 

responsabilidades: 
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- O artigo 22 e seu inciso XXIV dispõem que a União tem a 
competência privativa de legislar sobre diretrizes e bases da educação 
nacional, com a finalidade de, entre outros, garantir a unidade 
nacional, os padrões mínimos de escolaridade e a validade nacional 
dos estudos; 
- O artigo 23 e seu inciso V dizem que a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios têm a competência comum de proporcionar os 
meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 
- O artigo 24 e seu inciso X dão à União, aos estados e ao Distrito 
Federal a competência para legislar concorrentemente sobre a 
educação; 
- O artigo 30 e seu inciso VI tratam da responsabilidade dos 
municípios de manter programas de educação pré-escolar e de ensino 
fundamental; 
- O artigo 34 e seu inciso VII e alínea “e” determinam a aplicação do 
mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais; 
- O artigo 35 e seu inciso III permitem que a União possa intervir nos 
municípios que não aplicaram o mínimo exigido da sua receita na 
manutenção e no desenvolvimento do ensino (Santos, 1999, p. 32). 

[ab6] 

Em seguida, o que vem é uma exposição sobre a situação do professor em meio 

a todas essas modificações, que certamente acabaram por influenciar tanto as práticas 

profissionais quanto as formas de se ver e de serem vistos na sociedade em geral. 

 

 

 

1.2. Tempos de mudanças: os novos desafios 

 

Em sua pesquisa de mestrado, Elza Pino dos Santos (2003) analisou o trabalho 

docente de professoras primárias que atuaram durante os anos 1960 até 1980, em face 

das modificações ocasionadas pela adoção do tecnicismo. Mais tarde, juntamente com 

Belmira Oliveira Bueno, Santos publicou um artigo sobre essa mesma temática, no qual 

tal processo é definido como 

 
[...] a pedagogia que a literatura indica como tendo sido imposta ao 
sistema educacional a partir de 1969, como fruto de uma sucessão de 
acontecimentos que já vinha ocorrendo pelo menos desde 1964, e que 
teria desencadeado um processo de proletarização da atividade 
docente. Isso se daria em razão de ter-se procurado retirar do professor 
a possibilidade de ele próprio organizar e determinar os seus meios de 
ensino, ou seja, o mestre perderia o controle sobre o processo de 
trabalho, devendo submeter-se rigorosamente a determinações de 
especialistas e a materiais de ensino elaborados por outros 
profissionais. (Bueno; Santos, s.d., p. 3) 
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Isso tudo é bastante pertinente ao presente estudo, pois o período que a autora 

privilegiou em sua pesquisa é praticamente o mesmo que foi focalizado aqui. Ou seja, as 

análises desenvolvidas por Santos (2003) sobre esse contexto podem também elucidar 

as experiências que foram relatadas pelo grupo de professores estudado nesta pesquisa 

e, com isso, indicar algumas hipóteses sobre as trajetórias e as percepções formadas por 

esses homens ao longo de suas carreiras. 

Segundo Bueno e Santos (s.d.), as propostas de reforma que vieram a ser 

implementadas na rede pública paulista, ao longo dos anos 1960 e 1970, “acabaram por 

privilegiar uma versão nitidamente tecnicista, no âmbito da qual os saberes e as 

experiências dos professores foram grandemente desprezados” (p. 7, grifo meu). Nessa 

perspectiva, as experiências relatadas pelo grupo de professores aqui em estudo não 

podem nem devem ser deslocadas desse contexto, pois foi justamente esse o período 

apontado por eles como sendo o marco que representa a saída de muitos homens da 

carreira do magistério que, ao invés de buscarem as condições necessárias para 

permanecer atuando nessa área, preferiram sair da mesma e exercer outras 

profissões[ab7]. 

Se tudo realmente ocorreu como descrito, os professores que desenvolviam a 

docência àquela época sofreram a perda do seu poder de atuação, o achatamento salarial 

decorrente de todo esse processo de proletarização e, com isso, a perda do prestígio 

social de que ainda dispunham, pois suas experiências não contavam mais e seus modos 

de trabalho já não eram valorizados. Era preciso dispor de um conhecimento científico 

e, ao que parece, da aceitação em colocar em prática idéias e técnicas alheias. Pode-se 

supor, com isso, que alguns homens, ao perceberem tais alterações e principalmente a 

desvalorização de sua atividade profissional, trataram, por um lado, de ascender na 

carreira, buscando cargos nos quais eles pudessem continuar dispondo de autonomia e 

de poder – como a direção de escola – e, por outro, deixaram o magistério para atuar em 

outras profissões mais valorizadas. Assim, não apenas a reforma de 1971 teria sido 

responsável, como dito anteriormente, pela saída de muitos homens da carreira do 

magistério, mas também os acontecimentos que a preconizaram e que foram 

responsáveis pela perda do prestígio de que o professorado dispunha. 

Sobre esse aspecto, Bueno e Santos (s.d) mostram que, de fato, o respeito e a 

consideração que o professorado da rede pública ainda usufruía pareciam se relacionar 

com os símbolos que marcavam a sua distinção como, por exemplo, o domínio da 

cultura geral. Os novos tempos, porém, já estavam começando a modificar esse 
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prestígio, pois, segundo as autoras, críticas a respeito da má formação desses 

profissionais já se faziam presentes. Dizem elas: “esses novos tempos firmavam novos 

valores e exigiam outros saberes. E a ciência tornava-se cada vez mais  

valorizada” (p. 5). 

Santos (2003) observa, assim, que o início dos anos 1960 representou um 

período no qual muitos valores e objetivos educacionais foram alterados 

significativamente. Tal como já mencionado, o país passava por um processo de grande 

industrialização e a escola era vista, dessa forma, como um fator de sustentação e 

aceleração desse processo. No entanto, a educação brasileira ainda era profundamente 

elitista e os antigos professores, segundo a autora, apenas cumpriam aquilo o que deles 

se esperava. Novas demandas começaram a surgir e tudo isso tornava necessário, 

conforme apontado por Bueno e Santos, “um grande movimento relativo a uma 

redefinição dos valores educacionais[ab8]”. Assim, continuam as autoras,, 

 
[...] embora o movimento da Escola Nova rondasse os nossos 
educadores desde os anos 20, parecia ser agora, finalmente, o 
momento ideal para que suas idéias [...] se impusessem. Mas também 
era um momento conveniente para a ainda maior penetração do 
planejamento, da simplificação da ciência, da sua transformação em 
técnicas, da racionalidade formal, enfim, do tecnicismo. (Bueno e 
Santos, s.d., p. 5) 

  

O período entre 1960 e o início de 1961, de acordo com Eleny Mitrulis (1993), 

foi, portanto, o momento em que mais se investiu na formação de especialistas em 

educação, por meio de cursos e eventos promovidos, por exemplo, pelo Serviço de 

Expansão Cultural (SEC), pelo Programa de Assistência Brasileiro-Americano ao 

Ensino Elementar (PABAEE), pelos Centros Regionais de Pesquisa Educacional 

(CRPE) e, ainda, pelo próprio Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), além 

dos cursos de especialização realizados em universidades dos Estados Unidos6. 

Em 1963, foi a vez de o Serviço de Orientação Pedagógica (SOP) ser colocado 

em prática. Assim como os demais, este também buscava, conforme descrito por 

Mitrulis (1993), introduzir “uma racionalidade desconhecida dos profissionais do 

                                                 
6 Um dos professores entrevistados nesta pesquisa comenta, com grande orgulho, que teve a oportunidade 
de realizar um desses cursos no exterior. Notou-se, por meio desse depoimento, que o certificado por ele 
conseguido nessas circunstâncias, de acordo com suas percepções, muito mais do que prepará-lo para as 
novas demandas exigidas àquela época, foi responsável por devolver-lhe uma parcela do prestígio 
perdido. Ou seja, a realização do curso se configurou em uma forma de adquirir status, muito mais do que 
o conhecimento propriamente dito. 
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Ensino Primário” (p. 161). Já entre as décadas de 1967 e 1970, o que se vê é uma 

grande mudança nesse quadro. Conforme descrito por Bueno e Santos (s.d.), 

[...] há grandes investimentos em construções escolares e providências 
importantes foram tomadas: mudança na seriação do ensino primário; 
reorganização do currículo e dos programas; e reformulação da 
orientação pedagógica. A ênfase recaía na diminuição dos índices de 
evasão e repetência, havendo incentivo às iniciativas renovadoras no 
plano pedagógico. Isto, porém, foi feito com economia de orientações 
metodológicas. (p. 10) 

  

A esse respeito, Eleny Mitrulis (1993) conclui que a necessidade de formação 

superior “não resultava de uma mera sofisticação técnica, mas decorria da complexidade 

e da amplitude das reformas pretendidas, em seus aspectos filosófico e político”  

(p. 187). Ou seja, novos conhecimentos se mostravam necessários e o professorado teria 

de buscá-los preferencialmente em um curso superior. Conforme apontado por Bueno e 

Santos (s.d.), 

[...] este seria também um relevante passo para se obter o status 
profissional e recuperar a suposta perda de conhecimentos em razão 
da queda de qualidade de ensino dos cursos Normais, assimilar outros, 
tornar a professora menos vulnerável a investidas tecnicistas e, quem 
sabe, favorecer a conquista do respeito que merece. (p. 11-2) 

 

Nota-se, portanto, que o profissionalismo, concebido em sua versão clássica, tem 

sido a marca de todo trabalho que tem como meta atingir o status de outras profissões 

consideradas mais qualificadas, tais como as de médico e de advogado. Obter status 

profissional e reconhecimento, ou seja, obter os padrões dessas posições, significa, 

segundo Maria Manuela Garcia, Álvaro Moreira Hypólito e Jarbas Santos Vieira 

(2005), “estar bem colocado numa classificação das profissões, ter prestígio público e, 

por último, pertencer a uma profissão masculinizada”. Os autores admitem, assim, que 

 
[...] ninguém busca espelhar-lhe naquelas profissões de menor 
reconhecimento, tampouco nas ditas “semiprofissões” femininas [...]. 
Nessa visão de profissionalismo há uma tendência de reforçar e 
celebrar os modelos profissionais com mais status. Tal perspectiva 
fundamenta-se na existência de um conhecimento especializado, 
baseado em “certezas científicas”; em uma cultura técnica partilhada 
por todos; em órgãos reguladores dos aspectos ético-profissionais; e, 
por fim, na auto-regulação como controle sobre as formas de ingresso 
na carreira e as políticas de formação, sobre os aspectos da ética e 
sobre os padrões para o exercício prático da profissão. (p. 50) 

 

Ainda assim, o que se viu na década de 1970 foi a manutenção da formação dos 

professores em nível de 2° grau, que pode ser compreendida ao se observar a nova 
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organização do trabalho que estava sendo preparada e que, segundo Bueno e Santos, 

“facilitaria e baratearia a atividade docente: livros didáticos sendo produzidos em massa 

com todos os passos necessários ao trabalho; a hierarquia na unidade escolar sendo 

sofisticada com a presença de especialistas, estes, sim, com formação superior” (p. 12). 

Quer dizer, a organização do sistema tornava-se mais complexa e o curso superior, 

oficialmente necessário para os cargos de especialistas, sem que se exigisse o mesmo 

para os professores das séries iniciais[ab10]. Assim, continuam elas, “as ciências da 

educação foram usadas não só para desvalorizar os saberes da prática, mas também para 

desvalorizar as próprias professoras” (p. 13). E uma vez que se exigia menos dos 

professores, o achatamento salarial era colocado em prática. 

As autoras observaram, assim, que o caráter científico que se pretendia dar à 

educação aqui no Brasil apresentava algumas semelhanças com o processo de 

profissionalização vivido pelos professores nos Estados Unidos. Tal como descrito no 

trecho a seguir: 

[...] nos Estados Unidos, nas últimas décadas do século XIX, já havia 
um quadro de professores do ensino primário majoritariamente 
feminino. A profissionalização, no entanto, veio “de cima” em 
decorrência do ingresso de homens no sistema escolar. Estes tinham 
em vista fazer carreira e avançar na escala administrativa, afastando-se 
da companhia estigmatizante do corpo docente feminino. (p. 7) 

 

Bueno e Santos (s.d.) comentam, nesse sentido, que a organização da carreira 

profissional se deu por meio da “institucionalização de um programa de estudos de pós-

graduação para formação de professores de educação e administradores do aparado[ab11] 

escolar, afastado das escolas que formavam as professoras” (p. 7). Com isso, o discurso 

científico foi intencionalmente separado das práticas escolares, mas nelas introduzido a 

partir de uma “definição abstrata e mistificante dos objetivos e métodos do  

ensino” (p. 8). 

Com base nas teorizações de Magali Sarfatti Larson (1988), as autoras 

observam, assim, que “há uma identificação entre a afirmação de um campo de 

conhecimento e os profissionais, admitindo-se entre esses uma grande hierarquização de 

conhecimentos e status”. Desse modo, 

 
[...] o campo ficaria preservado da interferência de leigos em toda a 
sua extensão e postos ocupacionais, mas dentro dele o posto de base 
seria importante apenas como entrada para se chegar a outros postos – 
isso em caso de haver exigência de experiência nos postos iniciais 
para se chegar aos demais, como ocorre aqui no Brasil. (p. 8) 
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No caso dos Estados Unidos, nota-se que esse processo de profissionalização 

esteve profundamente marcado pelas relações de gênero. Enquanto as mulheres, no 

âmbito das atividades docentes, passaram a apenas receber prontas as discussões de 

caráter científico, tendo ainda que colocá-las em prática, os homens, ao se tornarem 

detentores desse tipo de conhecimento, encontraram não só uma forma de ascender na 

carreira, como principalmente de obter status. Aliás, sobre esse aspecto, Pierre Bourdieu 

(2004) admite que, de fato, “um título como o título escolar é capital simbólico 

universalmente reconhecido e garantido, válido em todos os mercados” (p. 164). 

A situação aqui no Brasil, como visto, não foi muito diferente da vivida nos 

Estados Unidos. Apesar de se ter pensado inicialmente na utilização da ciência em 

benefício da educação, transformando os professores em “cientistas da prática” e 

articuladores de conhecimentos (Bueno; Santos, s.d., p. 6), o que se assistiu foi a perda 

da autonomia em sala de aula, a desvalorização da experiência acumulada, o 

rebaixamento salarial e, conseqüentemente, o desprestígio social. Isso tudo, como dito, 

certamente fez com que homens e mulheres, professores e professoras, passassem por 

alguns processos de adequação – ou mesmo de resistência –, entendidos aqui como 

formas de apropriação. A cultura escolar, nesse contexto, parece ter entrado em uma 

espécie de ebulição, trazendo à tona velhas e novas representações sobre o lugar dessa 

profissão no imaginário social e, também, sobre o lugar mais adequado a cada um 

dentro dessa hierarquia. 

Nota-se, portanto, que as relações de gênero também puderam ser percebidas no 

caso brasileiro. Pesquisas como a de Luiz Pereira (1969) e, alguns anos mais tarde, a de 

Zeila Demartini e Fátima Antunes (1993) são muito significativas ao esclarecer que 

durante muito tempo houve uma predominância de mulheres atuando em salas de aula, 

enquanto que aos homens eram reservados os postos mais altos da carreira. Valores 

associados à feminilidade e à masculinidade foram sendo introduzidos e, com isso, o 

magistério acabou sofrendo uma hierarquização em seu interior baseada nas diferenças 

percebidas entre os sexos. Assim, concluem Bueno e Santos (s.d.), 
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[...] formalmente houve uma proletarização, com a tentativa de 
submeter os professores ao processo de trabalho, o que justificaria o 
maior achatamento salarial, uma vez que se exigiria menos dos 
professores. Toda uma estrutura nesse sentido foi montada e uma das 
conseqüências disso foi o fracionamento da categoria docente, como 
se novas profissões tivessem sido criadas, tanto no interior da escola 
como em outros âmbitos da rede estadual, em prejuízo do status e do 
respeito que se deve à ocupação principal. (p. 20) 

 

Talvez isso explique, em partes, algumas das percepções formadas pelo grupo de 

professores aqui em estudo sobre a chegada dos especialistas em educação no sistema 

de ensino, principalmente devido à forma como isso ocorreu – isto é, por meio do 

processo de enquadramento. Portanto, o que vem a seguir refere-se à criação do 

primeiro Estatuto do Magistério do estado de São Paulo e suas implicações para a 

carreira como um todo, tanto no que se refere às práticas cotidianas vividas pelos 

diversos profissionais, como principalmente em relação às fortes representações que se 

formaram sobre o cargo que ainda tentava se estabelecer, bem como sobre o profissional 

que o desempenhava, isto é, o supervisor pedagógico, que mais tarde seria denominado 

supervisor escolar. 

 

 

 

1.3. Estatutos do Magistério e o enquadramento 

de professores e especialistas de educação 

  

Conforme exposto anteriormente, neste trabalho, o sistema de ensino primário, 

médio e técnico, até a promulgação da Lei 5.692, de 1971, estava regido pela Lei 

Federal 4.024/61, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, 

outorgando aos estados e municípios autonomia na organização e no funcionamento 

desses cursos na rede oficial. Assim, com a Lei 5.692/71, os três cursos mencionados 

acima foram reunidos e integrados no já antigo ensino de 1° e 2° graus, que passou a 

exigir novas orientações pedagógicas, didáticas e administrativas dos estabelecimentos 

incumbidos de sua realização. Para a implantação dessa reforma, a referida lei dispôs: 
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Art. 1° – O ensino de 1° e 2° graus tem por objetivo geral 
proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento 
de suas potencialidades como elemento de auto-realização, 
qualificação para o trabalho e preparação para o exercício consciente 
da cidadania. 
Parágrafo 1° – Para efeito do que dispõem os artigos 176 e 178 da 
Constituição, entende-se por ensino primário a educação 
correspondente ao ensino de primeiro grau e por ensino médio, o de 
segundo grau. 
Art. 2° – O ensino de 1° e 2° graus será ministrado em 
estabelecimentos criados ou reorganizados sob critérios que 
assegurem a plena utilização dos seus recursos materiais e humanos, 
sem duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes. 
Parágrafo único – A organização administrativa, didática e disciplinar 
de cada estabelecimento de ensino será regulada no respectivo 
regimento, a ser aprovado pelo órgão próprio do sistema, com 
observância de normas fixadas pelo respectivo Conselho de Educação. 
Art. 72 – A implantação do regime instituído na presente Lei far-se-á 
progressivamente, segundo as peculiaridades, possibilidades e 
legislação de cada sistema de ensino, com observância do Plano 
Estadual de Implantação que deverá seguir-se a um planejamento 
prévio elaborado para fixar as linhas gerais daquele, e disciplinar o 
que deva ter execução imediata. 
Parágrafo único – O planejamento prévio e o Plano Estadual de 
Implantação, referidos neste artigo, deverão ser elaborados pelos 
órgãos próprios do respectivo sistema de ensino, dentre de 60 dias o 
primeiro e 120 o segundo, a partir da vigência desta lei. 

   
Diante nessa nova sistemática imposta pela União às unidades federadas, o 

estado de São Paulo teve que adaptar a legislação de sua rede de ensino de 1° e 2° graus 

às disposições da Lei Federal 5.692/71 e, para tanto, considerando as indicações do 

Conselho Estadual de Educação, editou a Lei Complementar Estadual 114, de 1974, que 

instituiu o Estatuto do Magistério Público de 1° e 2° graus do Estado e deu 

providências correlatas sobre a organização da carreira do magistério, bem como sobre 

o modo de preenchimento dos novos cargos criados ou reordenados no quadro de ensino 

da Secretaria da Educação (Meirelles, 1984). 

Nessa reforma do ensino de 1° e 2° graus, o estado de São Paulo teve que 

reorganizar a carreira do magistério oficial da Secretaria da Educação, criando e 

transformando cargos, docentes e técnicos para adaptá-los às diretrizes estabelecidas 

pela nova lei federal. Para tanto, foi criado o Quadro do Magistério, que compreendia 

tanto cargos isolados e de carreira como também funções. Assim, a carreira do 

magistério passou a ser constituída de cargos docentes e cargos de especialistas de 
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educação, isto é, orientador educacional, diretor de escola e supervisor pedagógico7;  

e das funções de assistente de diretor de escola, coordenador pedagógico e professor-

coordenador. 

Com isso, orientadores e supervisores deveriam assegurar, por meio da divisão 

de trabalho, o cumprimento das funções do professor na sala de aula. Os primeiros 

atuando efetivamente junto aos alunos, procurando conhecê-los em suas formas de 

relação[ab12] pessoal, em suas deficiências a superar, em seus problemas e em seus 

interesses predominantes. Os supervisores, por sua vez, incidindo sobre os conteúdos e 

processos com o propósito de garantir-lhes a articulação e a unidade de tratamento na 

variedade dos campos de estudo (Cunha, 1975). 

Nota-se que, com a criação dessa Lei Complementar, dentre outros cargos, foi criado 

o de supervisor pedagógico, que deveria ser provido por concurso público de provas e títulos. 

No entanto, ficou determinado que o primeiro provimento desses novos cargos seria feito pelo 

enquadramento de professores e especialistas do ensino dos quadros anteriores que tivessem 

os requisitos necessários. Assim, de acordo com a Lei 114/74: 

 

Art. 1° – Os atuais titulares de cargos do Quadro do Ensino [...] ficam 
incluídos no Quadro do Magistério [...]. 
Parágrafo único – O disposto neste artigo aplica-se aos cargos vagos 
de mesma denominação daqueles constantes da situação atual. 
Art. 9° – Os atuais diretores efetivos de estabelecimento de ensino 
médio que, tendo sido designados para funções de Inspetor de Ensino 
Médio, de Delegado de Ensino Secundário e Normal ou de Inspetor 
Regional do Ensino Profissional, possuam tempo superior a 5 anos 
como Inspetor de Ensino Médio, Delegado de Ensino Secundário e 
Normal, Inspetor Regional do Ensino Profissional, Assessor Técnico, 
Assessor, Assistente Técnico, Diretor de Departamento de Ensino, 
Diretor de Divisão Regional de Educação ou Diretor do Departamento 
Regional de Educação, serão enquadrados no cargo de Supervisor 
Pedagógico, desde que estejam no exercício de uma dessas funções. 
Parágrafo 1° – Para efeito do disposto neste artigo computa-se o 
tempo de exercício efetivo na carreira do magistério. 
Parágrafo 2° – O enquadramento referido neste artigo se aplica, com a 
mesma exigência de tempo de exercício, aos titulares de cargos de 
Diretor de Grupo Escolar, designados para o exercício de cargos de 
Inspetor Escolar ou de Inspetor de Ensino e aos titulares de cargos de 
Professor ou de Orientador Educacional do ensino médio, designados 
ou postos à disposição para exercerem, na área do ensino técnico, 
funções de Inspetor do Ensino Médio ou de Inspetor Regional do 
Ensino Profissional. 
Parágrafo 3° – O enquadramento de que trata este artigo deverá ser 
requerido no prazo de 30 dias a contar da vigência desta Lei. 

                                                 
7 O cargo de supervisor pedagógico teve sua origem a partir da criação do quadro de Especialistas de 
Educação, mas sua denominação foi posteriormente mudada para supervisor de ensino, pela Lei 
complementar estadual 201/78, que substituiu e revogou o primeiro estatuto do magistério. 
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Desse modo, de acordo com a referida lei, os profissionais que apresentavam o 

perfil indicado foram enquadrados como supervisores pedagógicos e passaram a exercer 

esse cargo normalmente, usufruindo inclusive de suas vantagens em termos salariais. 

Para esclarecer a forma como isso aconteceu, Hely Lopes Meirelles (1984), autor da 

extensa obra Estudos e pareceres de direito público, explica que 

 
[...] o enquadramento não é um provimento originário de cargos; é 
investidura derivada de situação funcional procedente, quando, na 
reformulação do quadro do funcionalismo público, se transforma em 
cargos e funções para a adequação a um novo regime estatutário, com 
aproveitamento de servidores já integrantes do quadro anterior 
transformado. Essa providência resulta da lei instituidora do novo 
quadro e se completa com o simples apostilamento dos títulos dos que 
vão preencher os cargos transformados, em prosseguimento da 
carreira a que já pertenciam por provimento em cargo antecedente.  
(p. 359, grifo do autor) 

  

Meirelles (1984) informa ainda que no ano de 1977 foi apresentada ao Supremo 

Tribunal Federal a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei 114/74 e que, ao 

ser julgada no ano de 1982, já havia sido revogada e substituída pela Lei Complementar 

201/78, mas que ainda assim teve de arcar com a indicação de inconstitucionalidade de 

seu artigo 9°, responsável pelo referido enquadramento. Com isso, os profissionais que 

se encontravam nessa situação ficaram bastante preocupados, pois se imaginava que a 

qualquer momento o governo poderia invalidar o enquadramento e colocá-los em 

disponibilidade remunerada, uma vez que já não existiam mais os cargos de que eram 

titulares no quadro anterior da Secretaria de Educação do estado. Além disso, para 

piorar ainda mais a situação, no ano de 1981, aconteceu o primeiro concurso para os 

cargos de supervisor que se encontravam vagos em decorrência dos que foram criados 

ou dos que se vagaram por aposentadoria ou falecimento dos respectivos profissionais. 

No entanto, os professores e especialistas já enquadrados não puderam participar desse 

concurso, pois já estavam efetivados nesses cargos. 

Após julgamento das inconstitucionalidades apontadas, chegou-se à conclusão, 

porém, de que não havia problemas no artigo 9° da Lei 114/74, pois, conforme indica 

Meirelles (1984), “houve simples enquadramento e não propriamente provimento de 

cargos públicos”. Em suas palavras, e já considerando a nova nomenclatura referente ao 

cargo, 
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[...] do ponto de vista administrativo os docentes e especialistas de 
educação enquadrados nos cargos de supervisor de ensino podem e 
devem ser mantidos nesses cargos, convalidados pelo longo tempo de 
investidura e pela boa fé de seus ocupantes. Rejeita-se, pois, a 
argüição de inconstitucionalidade. (p. 360) 

  

Vale lembrar que, posteriormente à criação da Lei Complementar 114/74, 

referente ao primeiro Estatuto do Magistério, duas novas Leis Complementares, 

considerando o período aqui em estudo, foram criadas, revogando parte das anteriores: a 

Lei 201, de 1978, e a Lei 444, de 1985. 

De qualquer modo, dois aspectos podem ser apontados levando-se em 

consideração a situação descrita anteriormente. Em primeiro lugar, apesar de se ter 

mantido professores e especialistas enquadrados nos cargos de supervisor de ensino – o 

que a priori significou uma grande vitória –, observa-se que as imagens formadas 

acerca desse profissional certamente carregaram consigo esse “mal-estar” originado 

pela maneira como o cargo foi preenchido e, também, pelo fato de ter sido necessário 

entrar na justiça para nele permanecer. 

Além disso, outro sintoma percebido logo após a conclusão do caso foi um 

esforço muito grande em definir as atribuições dos supervisores de ensino, bem como 

sua importância no novo sistema de ensino8. Ora, se tudo realmente ocorreu como 

descrito, isto é, recorrendo-se aos diversos profissionais da carreira do magistério para a 

ocupação do cargo de supervisor, parece um tanto óbvio que de fato foi necessário todo 

esforço possível em esclarecer o que esse profissional deveria fazer e qual sua 

relevância na tarefa de ensinar. 

No trabalho desenvolvido por Belmira Oliveira Bueno e Elza Pino dos Santos 

(s.d.), evidenciou-se, nessa perspectiva, que 

 
[...] a criação dos cargos de especialistas foi algo positivo somente 
quando estes eram ocupados por pessoas que antes de tudo se viam 
como professores e, com isso, impunham sua legitimidade diante das 
demais não em razão de possuir formação acima da exigida para as 
professoras primárias, mas por meio de sua competência, da 
capacidade de entender os problemas práticos e por não pretender 
impor determinados modos de trabalho [...]. Em outros casos, o 
máximo que se conseguiu foi atrapalhar e não melhorar o rendimento. 
(p. 20) 

 

                                                 
8 Cujas evidências puderam ser observadas por meio do estudo da revista Didata, que se encontra  
no Apêndice. 
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No caso específico desta pesquisa, observa-se que toda a polêmica gerada em 

torno do cargo de supervisor escolar choca-se com os valores sociais geralmente 

atribuídos às posturas masculinas, como as posições de destaque e de poder. Talvez por 

essa razão, praticamente todos os professores consultados, seja por meio de 

questionários ou entrevistas, indicaram possuir uma imagem bastante negativa do 

trabalho do supervisor de ensino, bem como sobre o próprio profissional, incluindo aqui 

percepções até mesmo sobre sua honestidade e competência. O que parece é que, ao ser 

identificado como supervisor, o profissional corria o risco de ser confundido com esse 

grupo que foi levado, meio sem saber o porquê, ao exercício desse cargo. Mesmo que 

eles fossem concursados e não tivessem qualquer vínculo com o grupo anterior, sempre 

ficaria a dúvida com relação à sua real competência para exercer essa atividade. 
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����  CAPÍTULO II  ���� 

Lentes que ajudam a ver 

a História do Magistério 

 
 
2.1. Caminhos que levam à escolha profissional 

 
Um primeiro aspecto a ser discutido neste capítulo, devido à sua grande 

importância no que diz respeito à participação dos homens na carreira do magistério, é o 

da escolha profissional. Acredita-se, nesse sentido, que o ato de escolher uma profissão 

se constitui em um processo de decisões que passa por diversas etapas e que se encontra 

no centro das relações sociais, em meio a conflitos, disputas e poder. 

Rodolfo Bohoslavsky (1983), em um trabalho publicado há pouco mais de duas 

décadas, já chamava a atenção para o fato de que não se pode pensar a escolha 

profissional como o resultado de uma simples opção realizada por um indivíduo. Isso 

porque, segundo esse autor, os sujeitos tendem a formar, ao longo da vida, 

representações sobre as diversas profissões existentes, e a escolha, nesse sentido, acaba 

refletindo não só seus próprios ideais, mas também os de sua classe e de seu grupo de 

convívio social. 

As representações sobre as profissões estão, portanto, vinculadas à posição 

social que o indivíduo ocupa. Nessa perspectiva, Bohoslavsky (1983) afirma que os 

sujeitos reproduzem a estrutura social de seu grupo, mediante processos de 

identificação, de modo que cada indivíduo tende a “reproduzir simbolicamente a 

estrutura de relações próprias à classe social a que a família pertence e, ainda, os 

deslocamentos no espaço social que constituem sua trajetória social” (p. 59). 

É da família, portanto, que geralmente são ouvidas as primeiras palavras de 

incentivo ou de desencorajamento, no sentido do que é desejável – ou não – fazer 

profissionalmente, tal como alguns dos professores entrevistados nesta pesquisa de fato 

indicaram. Além disso, Bohoslavsky (1987) considera que 

 
[...] nunca se pensa numa carreira ou numa faculdade 
despersonificados [...]. Para um adolescente, definir o futuro não é 
somente definir o que fazer mas, fundamentalmente, definir quem ser 
e, ao mesmo tempo, definir quem não ser. (p. 53-4, grifos do autor) 
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 Diante disso, aquele que escolhe não está apenas definindo o que fazer, mas 

também quem ser, o que ser e como fazê-lo de modo a poder se inserir em um 

determinado contexto profissional e social. A escolha de uma profissão envolve, assim, 

a definição prévia de uma personalidade que se deseja assumir ou, concordando com 

Bohoslavsky (1987), de uma identidade profissional que se sonha incorporar. 

No entanto, de acordo com os dados colhidos nesta pesquisa, pode-se afirmar 

que a escolha pelo magistério por parte desse grupo de homens geralmente não tinha 

nada a ver com um sonho ou, em última instância, com o desejo de assumir essa 

identidade profissional. Ao contrário, o que praticamente todos eles relataram é que, ao 

completarem os estudos ginasiais, a única opção possível era mesmo essa, já que grande 

parte deles precisava ajudar nas despesas da casa ou, simplesmente, assumir, a partir 

daquele momento, as próprias contas. Portanto, a escolha pelo magistério se deu por se 

tratar de uma profissão que oferecia não só a possibilidade de acesso mais rápido ao 

mercado de trabalho, mas principalmente devido aos concursos existentes, que lhes 

garantiam o emprego e, mais, o ingresso em uma carreira na qual eles poderiam 

ascender. 

Percebe-se, com isso, que o contexto social no qual esses professores estavam 

inseridos acabou interferindo na escolha profissional, tal como Rodolfo Bohoslavsky 

(1983; 1987) indicou. Ou seja, para grande parte desses professores, o magistério 

representava talvez a única chance de se garantir um diploma e, também, de “subir na 

vida”. No entanto, nenhum deles manifestou o desejo ou então o sonho de assumir essa 

identidade profissional, até porque ser visto como professor, na percepção formada por 

eles, era o mesmo que ser identificado com os valores sociais, e femininos, existentes no 

magistério. 

As análises desenvolvidas por Pierre Bourdieu sobre a questão do habitus são 

também muito pertinentes para se explicar os processos que levam à escolha de uma 

profissão. Para esse autor, as escolhas pessoais também resultam de uma mediação entre 

o indivíduo e a sociedade ou, em outras palavras, dos modos como as condições 

objetivas da vida são interiorizadas. Em seus trabalhos, Bourdieu dedicou-se a teorizar 

sobre o modo como as escolhas são processadas, explicando-as por meio do habitus, 

conceito que ele define da seguinte maneira: 
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Os condicionamentos associados a uma classe particular de condições 
de existência produzem habitus, sistemas de disposições duradouros e 
transponíveis, estruturas estruturadas dispostas a funcionar como 
estruturas estruturantes, isto é, como princípios geradores e 
organizadores de práticas e representações que podem ser 
objetivamente adaptadas ao seu objetivo sem supor a intenção 
consciente de fins e o controle expresso das operações necessárias 
para atingi-los, objetivamente “reguladas” e “regulares”, sem ser 
emanada o produto da obediência a regras e sendo tudo isso, 
coletivamente orquestradas sem ser o produto da ação organizadora de 
um maestro. (Bourdieu apud Bonnewitz, 2003, p. 76-7) 

 

Essa definição enfatiza que o habitus é um sistema de disposições duradouras 

adquirido pelo indivíduo durante o processo de socialização. As disposições são, 

portanto, atitudes, inclinações para perceber, sentir, fazer e pensar, interiorizadas pelos 

indivíduos em razão de suas condições objetivas de existência, e que funcionam então 

como princípios inconscientes de ação, percepção e reflexão. A interiorização, nesse 

sentido, constitui um mecanismo essencial da socialização, na medida em que os 

comportamentos e valores aprendidos são considerados óbvios, naturais. Ou seja, a 

interiorização permite que os sujeitos passem a agir sem serem obrigados a lembrar-se 

de regras para tanto. 

Tudo isso é muito importante para o presente estudo, pois mostra que as 

percepções formadas pelos professores ao longo de suas carreiras, bem como as práticas 

por eles realizadas, também tiveram a influência do habitus, fazendo com que algumas 

atitudes, e até mesmo a própria escolha da profissão, tenham sido geradas em meio a 

relações e valores que vão muito além do que uma simples opção. Em outras palavras, 

Patrice Bonnewitz (2003), ao desenvolver um estudo sobre as teorizações de Pierre 

Bourdieu, explica que, em geral, 

 
[...] a socialização corresponde ao conjunto dos mecanismos pelos 
quais os indivíduos realizam a aprendizagem das relações sociais entre 
os homens e assimilam as normas, os valores e as crenças de uma 
sociedade ou de uma coletividade. As normas designam as regras e 
usos socialmente prescritos, caracterizando as práticas de uma 
coletividade ou de um grupo específico [...]. Os valores são coisas ou 
maneiras de ser considerados como estimáveis e desejáveis, ideais 
mais ou menos formalizados que orientam as ações e os 
comportamentos de uma sociedade ou de um grupo social [...]. Mas a 
concepção tradicional da socialização e a distinção entre normas e 
valores parecem pouco pertinentes na abordagem bourdieusiana.  
(p. 76) 
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O que Bonnewitz (2003) deseja mostrar é que, para Pierre Bourdieu, a relação 

entre as normas e as práticas dela decorrentes é algo demasiadamente simples para 

explicar todo o processo de socialização dos sujeitos, sendo que o conceito de habitus é 

uma abordagem fundamental para tanto. Primeiramente, porque a construção social não 

é operada em meio a um vazio social, mas está, segundo Bourdieu (2004), submetida a 

coações estruturais; em segundo lugar, porque as estruturas estruturantes, as estruturas 

cognitivas, também são socialmente estruturadas; e, finalmente, porque a construção da 

realidade social não é somente um empreendimento individual, mas também coletivo. 

Desse modo, concordando com a forma como Rodolfo Bohoslavsky  

(1983; 1987) trata a questão das escolhas profissionais, Bourdieu (2004) observa que 

 
[...] as representações dos agentes variam segundo sua posição  
(e os interesses que estão associados a ela) e segundo seu habitus 
como sistema de esquemas de percepção e apreciação, como 
estruturas cognitivas e avaliatórias que eles adquirem através da 
experiência durável de uma posição do mundo social. O habitus é ao 
mesmo tempo um sistema de esquemas de produção de práticas e um 
sistema de esquemas de percepção e apreciação das práticas. E, nos 
dois casos, suas operações exprimem a posição social em que foi 
construído. Em conseqüência, o habitus produz práticas e 
representações que estão disponíveis para a classificação, que são 
objetivamente diferenciadas; mas elas só são imediatamente 
percebidas enquanto tal por agentes que possuam o código, os 
esquemas classificatórios necessários para compreender-lhes o sentido 
social. (p. 158) 

 

O grupo familiar, nesse sentido, é quem desempenha primeiramente um papel 

preponderante no processo de socialização dos sujeitos, tal como também apontado por 

Bohoslavsky em seus estudos. Diante disso, é possível afirmar que as escolhas, entre as 

quais as da carreira profissional, são fortemente influenciadas pela posição social 

ocupada pelo indivíduo, sendo que, para Bourdieu (1998b), “os estudantes são tanto 

mais modestos em suas ambições escolares e tanto mais limitados em seus projetos de 

carreira quanto mais fracas forem as oportunidades oferecidas às categorias de que 

fazem parte” (p. 89). Sendo assim, esse autor observa que 
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[...] as práticas podem encontrar-se objetivamente ajustadas às chances 
objetivas [...] sem que os agentes procedam ao [ab14]cálculo ou mesmo 
a uma estimação, mais ou menos consciente, das chances de sucesso. 
Pelo fato de que as disposições duravelmente inculcadas pelas 
condições objetivas engendram aspirações e práticas objetivamente 
compatíveis com as condições objetivas e, de uma certa maneira, pré-
adaptadas às suas exigências objetivas, os acontecimentos mais 
improváveis se encontram excluídos, antes de qualquer exame, a título 
do impensável, ou pelo preço de uma dupla negação que leva a fazer 
da necessidade virtude, isto é, a recusar o recusado e a amar o 
inevitável (Bourdieu, 1983a, p. 63, grifos do autor). 

 

Bourdieu admite que há por parte dos sujeitos uma antecipação implícita das 

conseqüências das práticas produzidas pelo habitus. A antecipação, nesse sentido, é uma 

espécie de estratégia criada pelo próprio habitus, que permite aos sujeitos enfrentarem 

situações imprevisíveis. Assim, o autor afirma que a avaliação que um indivíduo faz 

sobre suas chances de sucesso numa determinada situação 

 
[...] faz intervir todo um corpo de sabedoria semiformal, ditados, 
lugares-comuns, preceitos éticos (‘não é para nós’) e, mais 
profundamente, princípios inconscientes do ethos, disposição geral e 
transponível que, sendo o produto de um aprendizado dominado por 
um tipo determinado de regularidades objetivas, determina as 
condutas ‘razoáveis’ ou ‘absurdas’ (as loucuras) para qualquer agente 
submetido a essas regularidades. Eis porque, diante da avaliação que o 
sujeito realiza com base em suas experiências passadas, procura 
ajustar e compatibilizar suas práticas às chances objetivas de 
realização. (1983a, p. 62, grifo do autor) 

 

No entanto, conforme apontado por Sérgio Miceli (2004), é importante que se 

observe que o habitus “constitui um princípio gerador que impõe um esquema durável 

e, não obstante, suficientemente flexível a ponto de possibilitar improvisações 

reguladas”. Assim, se por um lado o habitus tende [ab15]a “reproduzir as regularidades 

inscritas nas condições objetivas e estruturais que presidem o seu princípio gerador”, 

por outro, permite “ajustamentos e inovações às exigências postas pelas situações 

concretas que põem à prova sua eficácia”. Dando seqüência às suas teorizações, esse 

autor admite que 
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[...] a mediação operada pelo habitus entre, de um lado, as estruturas e 
suas condições objetivas, e de outro, as situações conjunturais com as 
práticas por elas exigidas, acabam por conferir à práxis social um 
espaço de liberdade que, embora restrito e mensurável porque obedece 
aos limites impostos pelas condições objetivas a partir das quais se 
constitui e se expressa, encerra as potencialidades objetivas de 
inovação e transformações sociais. O habitus vem a ser, portanto, um 
princípio operador que leva a cabo a interação entre dois sistemas de 
relações, as estruturas objetivas e as práticas. O habitus completa o 
movimento de interiorização de estruturas exteriores, ao passo que as 
práticas dos agentes exteriorizam os sistemas de disposições 
incorporadas. (p. XLI) 

 

Belmira Oliveira Bueno (2005), ao investigar a lógica da destinação 

profissional com base nos relatos produzidos por alunas de um curso de formação para 

o magistério, tomou também em seu trabalho as teorizações de Pierre Bourdieu para 

explicar a questão da escolha profissional. Nessa perspectiva, ela esclarece que, de fato, 

 
[...] o habitus é ao mesmo tempo social e individual, pois diz respeito 
a grupos e ao indivíduo. Ao interiorizar práticas e representações, o 
indivíduo internaliza, embora de modo subjetivo, a objetividade, 
assegurando com isto a relativa homogeneidade dos habitus de classe 
ou de grupo. No interior dessa dinâmica é que se dão as relações de 
poder, fazendo com que determinados valores e bens simbólicos 
tenham mais legitimidade e se imponham mais do que outros. O 
consumo desses bens, através dos habitus de classe, acaba assim por 
manifestar um tipo de dominação (a violência simbólica) na qual as 
relações de poder são dissimuladas. Trata-se, em verdade, de um 
processo de socialização que se desenvolve através da produção de 
uma série de habitus e que explica [...] a atenção especial dada por 
Bourdieu ao período de formação das primeiras categorias e valores 
do sujeito, na medida em que vão orientar a sua prática futura. (p. 81) 

 

Bueno (2005) observa que nos relatos produzidos pelas alunas existem alguns 

elementos que “indicam ser a escolha do magistério um percurso no qual se  acha 

presente um conjunto de práticas que explicitam valores e representações disseminados 

ao longo do processo de feminização do magistério primário”. Assim, continua ela, 

 
[...] o magistério primário continua sendo um gueto de mulheres. No 
âmbito das culturas que favorecem essa situação, como é o caso 
brasileiro, a escolha profissional não é uma decisão neutra e isenta de 
determinações culturais e ideológicas. Na análise dos relatos, observa-
se que os motivos que trouxeram as alunas para o curso parecem 
constituir-se em versões pouco diferenciadas de uma mesma cultura, 
que passam por valores e representações engendradas nas práticas que 
se efetivam no âmbito das relações de gênero. (p. 86) 
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Admite-se, portanto, que a cultura escolar – e, no caso desta pesquisa, a cultura 

do magistério – se constrói por meio das relações de gênero, no âmbito das quais se 

produzem os valores sobre masculinidades e feminilidades: os primeiros, relativos às 

posições de poder e de autoridade, como os cargos administrativos; e os últimos, 

voltados à ideologia da vocação para o cuidado das crianças e à atividade docente como 

extensão da maternidade. Porém, tal como mencionado anteriormente, neste trabalho, 

considera-se que tanto as mulheres quanto os homens acabam por construir e reforçar 

feminilidades e, também, masculinidades no interior da profissão. De qualquer modo, 

tudo isso parece mesmo ter determinado os caminhos trilhados no interior da carreira do 

magistério por parte do grupo estudado, que não realizou uma escolha propriamente 

dita, mas que acabou encontrando possibilidades de se identificar com a profissão por 

meio de atividades que estiveram mais relacionadas com o que é considerado 

masculino. 

Também com base nas teorias de Pierre Bourdieu, Laura Belluzzo de Campos 

Silva (1996) afirma que “existem situações onde a relação entre o indivíduo e a 

profissão se configura como sendo de não-escolha” (p. 48, grifo meu), ao contrário do 

que se supõe usualmente. Desse modo, em algumas ocasiões, em vez de realizar uma 

escolha, o sujeito encaminha-se para a única oportunidade ocupacional que o contexto 

no qual ele se encontra lhe mostrou, tal como apontado pelos professores aqui em 

estudo que, nos seus relatos, deixaram bastante claro que o magistério não foi de fato 

uma escolha, mas sim o único caminho possível naquele momento. 

Vários outros pesquisadores têm corroborado tais reflexões ao mostrarem como 

fatores de ordem diversa encontram-se presentes nos processos de escolha: culturais, 

econômicos, sociais e até psicológicos9. Nessa perspectiva, o trabalho desenvolvido por 

Belmira Oliveira Bueno e Janine Schultz Enge (2004) pode ser tomado como exemplo. 

Nele, a partir das percepções formadas por egressos dos cursos de licenciatura da 

Faculdade de Educação da USP, são examinadas a questão da escolha profissional e 

suas relações com o mercado de trabalho. Após discorrer também sobre as teorizações 

de Pierre Bourdieu e de Rodolfo Bohoslavsky, as autoras concluem que 

 
 
 
 

                                                 
9 Ver: Passareli (1990), Bueno (1996; 2005), Lapo e Bueno (2002), Enge (2004), Almeida (1998). 
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[...] ao contrário do que se poderia supor, apesar de a licenciatura ser 
um curso essencialmente voltado à formação de professores, nem 
sempre as expectativas dos ex-alunos dos cursos de licenciatura da 
Universidade de São Paulo em relação a esses cursos estiveram 
relacionados ao exercício da profissão do magistério. Os dados 
obtidos [pela] pesquisa revelam que muitos licenciados decidiram 
encaminhar-se para a licenciatura quando a conclusão do bacharelado 
se aproximava, motivados principalmente pela perspectiva de obter o 
título legal para o exercício docente, seja por querer ser professores ou 
para ter mais uma possibilidade de trabalho. (p. 16) 

 

Nota-se, portanto, que a questão da escolha por uma carreira coloca-se diante de 

uma complexidade que faz com que, muitas vezes, o sujeito acabe por se encaminhar 

para aquela que se mostra como a mais viável, não apenas em termos de perspectivas 

sobre uma identidade profissional específica, mas também de chances de sucesso no 

mercado de trabalho. Diante disso, a trajetória pode se apresentar de maneira bastante 

distinta daquilo que se imaginou um dia – ou até mesmo que se sonhou – gerando maior 

ou menor decepção no decorrer dos anos, e criando táticas de “sobrevivência” para 

trilhar todo o caminho sem abandoná-lo10. 

É nesse sentido que se buscou conhecer as experiências desses homens que, 

meio sem querer, acabaram fazendo do magistério a sua profissão, na qual imprimiram 

seus modos de ser, de trabalhar e de pensar, e da qual concluíram, ao final de seus 

relatos, sentir muito orgulho. 

 

 

 

2.2. As regras do jogo 

 

As análises aqui propostas encontram, mais uma vez, importantes subsídios nas 

concepções formuladas por Pierre Bourdieu (1983b), para quem os campos constituem 

espaços de disputas travadas entre grupos que concorrem pelo poder de produzi-los e de 

dizer o que a eles convêm. Esse autor esclarece que, na conquista e manutenção desse 

poder, grupos hegemônicos contam com capital simbólico de que dispõem e que é 

específico ao campo particular em questão e ao jogo que nele é jogado. É por meio 

desse processo que, entre os vários discursos concorrentes e suas classificações, alguns 

deles são tomados como legítimos, ganhando ares de naturalidade. No entanto, ainda 

                                                 
10 Sobre a questão do abandono do magistério, ver: Lapo (1999) e Lapo e Bueno (2002; 2003). 
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segundo o mesmo autor, as realidades produzidas pelas classificações eleitas como 

legítimas correspondem a imposições arbitrárias, que apenas registram um estado da 

luta por hegemonia no campo. Evidenciam-se, então, as relações de poder envolvidas na 

construção das representações e práticas que os diversos grupos sociais passam a 

considerar como realidade. 

Para explicar o comportamento dos sujeitos no interior dos campos, Pierre 

Bourdieu recorre à analogia de um jogo. Nessa perspectiva, 

 
[...] as estratégias dos jogadores dependerão do volume do seu capital 
e também da estrutura deste, sendo o objetivo do jogo conservar e/ou 
acumular o máximo de capital, respeitando as regras do jogo. Os 
indivíduos em posições dominantes optarão por estratégias de 
conservação. Mas os jogadores também podem procurar transformar 
estas regras, por exemplo, desacreditando a espécie de capital sobre a 
qual repousa a força do seu adversário: trata-se de estratégias de 
subversão, mobilizadas principalmente pelos indivíduos dominados. 
(Bourdieu apud Bonnewitz, 2003, p. 61-2) 

 

Assim, de acordo com o autor, em meio ao jogo das trocas simbólicas e 

lingüísticas, o estilo de vida e o gosto das classes sociais mais favorecidas são aspirados 

pelos sujeitos de outras classes, como possibilidade de ascensão social. O autor 

esclarece que o sistema escolar assume um papel central na divulgação de saberes e 

modos de vida próprios das classes dominantes. Entretanto, ele adverte sobre as 

discrepâncias existentes entre os títulos escolares e as competências culturais dos 

sujeitos. Isso porque, ao tornar possível às classes menos favorecidas o domínio 

simbólico dos princípios do gosto, a escola substitui os esquemas práticos de 

classificação por taxionomias explícitas e estandardizadas. Nesse sentido, o sistema 

escolar 

[...] procura substitutivos para a experiência direta; oferece atalhos ao 
longo encaminhamento da familiarização; torna possível práticas que 
são o produto do conceito e da regra em lugar de surgir da pretendida 
espontaneidade do gosto natural; oferecendo, assim, um recurso para 
aqueles que esperam poder recuperar o tempo perdido. (Bourdieu,  
1983b, p. 99) 

 

A escola, segundo Bourdieu (1983b[ab17]), tenderia então a inculcar o 

reconhecimento, ou seja, a cultura adquirida de modo lacunar e descontínuo, e não o 

conhecimento, mais relacionado à experiência e à trajetória social. Sob tal perspectiva, 

no caso específico desta pesquisa, é possível pensar nas trajetórias escolares dos homens 

que seguiram a carreira do magistério. Com base nos dados colhidos nesta pesquisa, 
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chegou-se à conclusão de que a grande maioria dos professores que compunham o 

grupo com o qual se trabalhou ingressou nessa carreira pela falta de outras opções e pela 

necessidade de um emprego imediato. Dessa forma, percebe-se que esses homens 

possivelmente carregaram, desde o início de sua formação, uma deficiência cultural 

originada pela falta do conhecimento, pois sua passagem pela escola lhes atribuiu 

apenas o que Bourdieu define como reconhecimento. 

Assim, não seria apenas a carreira do magistério que estaria carregada de 

significados negativos, mas os próprios profissionais que a ela se dirigem, devido às 

suas trajetórias e perfis. Ou seja, pessoas que, a priori, não carregam consigo o que esse 

autor chama de capital simbólico e que seria necessário para ganhar o jogo de 

legitimação dentro do campo. Com isso, a carreira não consegue adquirir status, visto 

que seus “jogadores” não dispõem de competências culturais para fazer com que as 

práticas nela existentes ganhem legitimidade. Alguns dos professores entrevistados 

deixaram mesmo clara a idéia de que o magistério era uma profissão de fácil acesso, 

devido às exigências, que eram menores do que um outro tipo de curso, e que, conforme 

indicou Maria Cristina Campos (2002), acabava trazendo para a carreira pessoas com 

pouco preparo. 

De qualquer modo, para Bourdieu, quando se trata desse grupo social, um 

“ponto comum é travar um combate que visa aumentar o status simbólico das profissões 

que eles exercem e modificar a percepção destas por parte dos outros agentes sociais” 

(Bourdieu apud Bonnewitz, 2003, p. 58). Talvez por isso mesmo, é que cada um desses 

profissionais tende a encontrar maneiras específicas para o desenvolvimento de seu 

trabalho, seja buscando atuar em cargos que lhes conferem maior prestígio dentro da 

carreira, seja se colocando perante a sociedade por meio de algum tipo de habilidade 

especial, isto é, de algo que os fazem se sentir respeitados e admirados. Tal atitude 

corresponde ao que Bourdieu chama de estratégia de investimento simbólico, quer 

dizer, 

[...] ações que visam conservar e aumentar o capital de 
reconhecimento. Trata-se de estratégias cujo objetivo é reproduzir 
esquemas de percepção e apreciação mais favoráveis às suas 
propriedades e produzir ações capazes de serem apreciadas 
favoravelmente segundo essas categorias. (Bourdieu apud Bonnewitz, 
2003, p. 70) 
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Foi observado, nesse sentido, que muitos dos professores estudados apresentam 

uma forte necessidade de se colocar como recordistas em determinado aspecto ou como 

referência em algum tipo de trabalho e, mais do que isso, de se dirigir a quem pode lhes 

conferir um reconhecimento tido como legítimo. Em muitas das entrevistas realizadas 

para esta pesquisa – desde a Iniciação Científica, inclusive –, foi possível notar que os 

professores desejavam falar sobre sua trajetória profissional não para mim, uma 

estudante, mas para minha orientadora, que era a própria imagem do que para eles era 

considerado legítimo, ou seja, a Universidade de São Paulo. Sendo assim, de acordo 

com suas percepções, era como se suas experiências profissionais, suas habilidades e 

seus pensamentos conseguissem, finalmente, ter acesso a um espaço desejado e, assim, 

obter o reconhecimento nunca antes atingido. 

Pierre Bourdieu (1998b) argumenta, ainda, que as chances de acesso às posições 

melhor reconhecidas social e economicamente estão diretamente relacionadas à posse 

de capital cultural e econômico. Formalmente, todos têm oportunidades iguais, mas elas 

são de fato reais apenas para aqueles que detêm “os instrumentos necessários à sua 

apropriação” (p. 91). Como observa Renato Ortiz (1983), “a chance que cada ator tem 

de escolher os produtos ofertados depende de sua posição dentro do sistema de 

estratificação”. Assim, “a estratégia dos agentes se orienta, portanto, em função da 

posição que eles detêm no interior do campo” (p. 20-2). 

Entretanto, não são apenas as trajetórias de vida que influenciam o futuro 

profissional dos sujeitos, mas também as pressões do mercado de trabalho. Laís 

Passareli (1990), por exemplo, sugere que as escolhas são delineadas no interior do 

próprio mercado de trabalho, quando o sujeito procura adaptar-se às necessidades do 

meio buscando, com isso, a ascensão na carreira, tal como é o caso do grupo de 

professores estudados. Assim, “a possibilidade de escolha vincula-se, em primeiro 

lugar, à existência de um certo tipo de organização social”. (p. 04). Isso significa que “o 

indivíduo que escolhe sempre o faz no contexto de uma realidade mais ampla, que 

oferece algumas possibilidades, mas também torna impeditivo outras” (p. 05). Desse 

modo, segundo esse autor, os sujeitos realizam suas trajetórias profissionais em 

interação estreita com as oportunidades do mercado e com as necessidades surgidas no 

contexto das atividades profissionais que estejam desenvolvendo11. 

                                                 
11 A esse respeito, ver: Enge (2004) e Bueno e Enge (2004). 



 44

No caso dos professores participantes desta pesquisa, a trajetória profissional de 

muitos deles foi marcada por “brechas e desvios de funções”, ou seja, pela realização de 

atividades concomitantes à carreira do magistério, podendo-se destacar, nesse sentido, 

alguns perfis com base no tipo de atividade desempenhada e, principalmente, na forma 

como eram administradas ambas as ocupações. Um primeiro perfil é aquele cujos 

professores, além de lecionarem em uma ou mais escolas, trabalhavam legalmente, por 

meio período, em escritórios ou em negócios próprios. Já o segundo perfil percebido é 

representado pelos professores que desempenhavam atividades fora da carreira do 

magistério, em empresas ou outro tipo de instituição privada, e normalmente mantinham 

um número bem reduzido de aulas apenas para não perderem o contato com o 

magistério, pois caso acontecesse de eles serem demitidos, bastavam assumir 

definitivamente o ensino, até encontrar outra atividade fora deste. Por fim, um último 

perfil percebido diz respeito àqueles que, explícita ou implicitamente, chegaram a burlar 

a dedicação exclusiva para exercer atividades fora da carreira. 

Tudo isso será retomado mais adiante, neste trabalho, pois sem dúvida alguma se 

trata, antes de tudo, de formas específicas de “sobrevivência” em uma carreira já repleta 

de significados e valores sociais, na qual esses homens procuraram imprimir as suas 

marcas. 

 

 

 

2.3. A produção da identidade profissional 

 

A ocupação do magistério por uma população notadamente feminina, sobretudo 

nas séries iniciais, é uma das características que têm sido apontadas de modo reiterado 

por muitas pesquisas educacionais nas últimas décadas. No Brasil, a feminização do 

magistério, a relação entre mulheres e homens na busca pela educação formal, bem 

como a caracterização do tipo de profissional que desenvolve a atividade docente e a 

administrativa, podem ser tomados como exemplos de alguns dos objetos de análise 

dessas pesquisas. 

Tais estudos têm se constituído em contribuições importantes para avançar o 

conhecimento sobre a cultura escolar e, como parte desta, sobre a cultura do magistério 

como profissão, permitindo identificar valores, práticas e representações que foram se 

consolidando ou se transformando ao longo de cada período. Essas representações sobre 
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a profissão e o trabalho docente têm, conforme já explicitado, uma história, cujo 

desenvolvimento se assenta num conjunto de valores e práticas que são construídas e 

reconstruídas em cada momento e na confluência dos vários domínios e espaços da 

profissão: o político, o administrativo, o docente. Por isso mesmo é que as práticas 

vividas no cotidiano encontram-se no centro de uma compreensão mais aprofundada 

sobre as relações entre educação, cultura e poder. 

De acordo com Maria Manuela Alves Garcia, Álvaro Moreira Hypólito e Jarbas 

Santos Vieira (2005), 

 

Tratar da identidade docente é estar atento para as políticas de 
representação que instituem os discursos veiculados por grupos e 
indivíduos que disputam o espaço acadêmico ou que estão na gestão 
do Estado. É considerar também os efeitos práticos e as políticas de 
verdade que discursos veiculados pela mídia impressa, televisiva e 
cinematográfica estão ajudando a configurar. A identidade docente é 
negociada entre essas múltiplas representações, entre as quais, e de 
modo relevante, as políticas de identidade estabelecidas pelo discurso 
educacional oficial. Esse discurso fala da gestão dos docentes e da 
organização dos sistemas escolares, dos objetivos e das metas do 
trabalho de ensino e dos docentes; fala também dos modos pelos quais 
são vistos ou falados, dos discursos que os vêem e através dos quais 
eles se vêem, produzindo uma ética e uma determinada relação com 
eles mesmos, que constituem a experiência que podem ter de si 
próprios. (p. 47) 

 

Isso porque, segundo esses autores, a identidade docente é caracterizada pelas 

 
[...] posições dos sujeitos que são atribuídas, por diferentes discursos e 
agentes sociais, ao professores e às professoras no exercício de suas 
funções em contextos laborais concretos. [Ela] refere-se ainda ao 
conjunto das representações colocadas em circulação pelos discursos 
relativos aos modos de ser e agir dos professores e professoras no 
exercício de suas funções em instituições educacionais, mais ou 
menos complexas e burocráticas. (p. 48) 

 

Nesse sentido, no caso específico do magistério, uma das representações mais 

fortes e mais arraigadas é a de que se trata de uma profissão feminina, tendo em vista, 

em primeiro lugar, a grande quantidade de mulheres que a ela se dirigiram; e, em 

segundo, os valores e significados sociais que a ela acabaram sendo associados por 

conta dessa presença maciça das mulheres, como a idéia de vocação, de semelhança 

com a maternidade, de sacerdócio, entre outros. Assim, Álvaro Moreira Hypólito e 

Jarbas Santos Vieira (2002), 
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[...] considerando as ressignificações que os docentes fazem das 
diretrizes educacionais oficiais em seus contextos locais [...], 
[admitem] que os professores e as professoras, ao verem-se obrigados 
a padronizar o ensino desde a perspectiva de uma cultura padrão, 
vêem-se diante de relações políticas e de poder que envolvem os seus 
próprios interesses de gênero, de classe social e étnico-raciais. (p. 280) 

 

Tendo em vista tais constatações, admite-se que certas atitudes tomadas por 

grupos distintos no magistério – no caso desta pesquisa, por alguns homens – são 

determinantes nas lutas de representações, travadas para definir ou redefinir a sua 

identidade profissional. A esse respeito, as críticas de Pierre Bourdieu (1996) à oposição 

entre a objetividade do real e a subjetividade das representações são extremamente 

pertinentes, pois o autor observa, a propósito das noções de região e de etnia, que os 

critérios tidos como objetivos para delimitar uma identidade regional resultam de 

“representações mentais – [...] atos de percepção e de apreciação, de conhecimento e de 

reconhecimento, em que os agentes investem seus interesses e pressupostos – e de 

representações objetais, coisas (emblemas, bandeiras, insígnias etc.) ou atos, estratégias 

interessadas de manipulação simbólica tendentes a determinar a representação (mental) 

que os outros podem construir a respeito tanto dessas propriedades como de seus 

portadores” (p. 105) e que, portanto, funcionam como poderes. 

Desse modo, desenvolve-se uma luta entre representações que correspondem a 

diferentes princípios de classificação e de divisão do mundo social, tanto “no sentido de 

imagens mentais” quanto de “manifestações sociais” destinadas a manipular as imagens 

mentais. Assim, para Bourdieu (1996), 

 
[...] o móvel de todas essas lutas é o poder de impor uma visão do 
mundo social através dos princípios de di-visão[ab19] que, tão logo se 
impõem ao conjunto de um grupo, estabelecem o sentido e o consenso 
sobre o sentido, em particular sobre a identidade e a unidade do grupo, 
que está na raiz da realidade da unidade e da identidade do grupo.  
(p. 107-8) 

 

Essa concepção do mundo social permite uma aproximação com a análise de 

Roger Chartier (1998), para quem o conceito de representação permite apreender as 
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[...] diversas relações que os indivíduos mantêm com o mundo social: 
inicialmente, as operações de recorte e de classificação que produzem 
as configurações múltiplas graças as quais a realidade é percebida, 
construída, representada; em seguida, os signos, que visam a fazer 
reconhecer uma identidade social, a exibir uma maneira própria de ser 
no mundo, a significar simbolicamente um estatuto, uma posição, um 
poder; enfim, as formas institucionalizadas pelas quais os 
representantes encarnam de modo visível, presentificam, a coerência 
de uma comunidade, a força de uma identidade, ou a permanência de 
um poder. (p. 178-9) 

 

Chartier (1990) revela, assim, a existência de determinados “signos do poder”, 

que estabelecem uma ordem social na qual as formalidades públicas indicam o lugar de 

cada um em uma dada hierarquia. Podem-se destacar, nesse sentido, “os programas que 

têm por objetivo representar simbolicamente o poder do Estado” (p. 220), 

caracterizando algumas das estratégias que determinam posições e relações e que 

constroem, para cada grupo, um “ser percebido” constitutivo de sua identidade. 

Martin Lawn (2000), que analisou a produção de identidades para e pelos 

professores no ensino público da Inglaterra, também observa que as alterações nessas 

identidades eram manobradas pelo Estado, por meio do discurso, e se traduziam num 

método sofisticado de controle e numa forma eficaz de gerir mudanças. Nesse sentido, 

ele constata que essa produção de identidades envolve o Estado mediante regulamentos, 

serviços, discursos políticos, entre outros meios. 

Continuando suas análises, Lawn (2000) salienta que as idéias acerca da 

manipulação dos professores por meio do discurso e da construção de identidades 

oficiais são úteis à compreensão de determinadas fases de desenvolvimento do ensino 

público e estatal, em qualquer nação, visto que, 

 
[...] a identidade é “produzida” através de um discurso que, 
simultaneamente, explica e constrói o sistema. A identidade do 
professor simboliza o sistema e a nação que o criou. Reflete a 
“comunidade imaginada” da nação, em momentos em que esta é 
crucial para o estabelecimento ou reformulação dos seus objetivos 
econômicos ou sociais, tal como se encontram definidos pelo Estado. 
(p. 70) 

 

Sendo assim, Lawn (2000) aponta algumas razões para que a identidade dos 

professores seja necessariamente gerida: primeiro, porque ela deve ajustar-se à imagem 

do próprio projeto educativo da nação; segundo, porque há poucas formas de, numa 

democracia, gerir eficazmente os professores e a criação, por meio do discurso oficial, 

da identidade do professor é uma delas; finalmente, essa identidade é flexível, podendo 



 48

ser sutilmente manejada para enfatizar um aspecto em vez de outro, dependendo das 

circunstâncias. 

Observa-se que a gestão da identidade profissional dos docentes é uma tarefa 

central no governo e na condução do sistema educacional e escolar de uma nação. 

Como diz Garcia, Hypólito e Vieira (2005), “definir pelo discurso que categoria é essa, 

como deve agir, quais suas dificuldades e problemas é produzir uma parcela das 

condições necessárias à fabricação e à regulação da conduta desse tipo de  

sujeito” (p. 47). 

Admite-se, portanto, que é sobretudo a legislação que torna possível a 

concretização da educação de uma forma organizada em uma sociedade, refletindo as 

aspirações e ideais de um dado momento. No entanto, são as apropriações que dela são 

feitas que dão forma à sua execução e, conseqüentemente, a uma cultura diferenciada. 

Nas palavras de Roger Chartier (1990): 
 

 

As apropriações culturais permitem que não se considerem totalmente 
eficazes e radicalmente aculturante os textos ou as palavras que 
pretendem moldar os pensamentos e as condutas. As práticas que 
deles se apoderam são sempre criadoras de usos ou de representações 
que não são de forma alguma redutíveis à vontade dos produtores de 
discursos e de normas [...]. A aceitação das mensagens e dos modelos 
opera-se sempre através de ordenamentos, de desvios, de reempregos 
singulares que são o objeto fundamental da história cultural. (p. 136-7) 

  

Nesse sentido, acredita-se que as identidades docentes não se reduzem ao que os 

discursos oficiais dizem que elas são. Ao contrário, mais uma vez concordando com 

Garcia, Hypólito e Vieira (2005), 

 
A identidade profissional dos docentes [e também dos diretores, dos 
supervisores e demais agentes escolares] é entendida como uma 
construção social marcada por múltiplos fatores que interagem entre 
si, resultando numa série de representações que os sujeitos fazem de si 
mesmos e de suas funções, estabelecendo, consciente e 
inconscientemente, negociações das quais certamente fazem parte suas 
histórias de vida, suas condições concretas de trabalho, o imaginário 
recorrente acerca da profissão [...] e os discursos que circulam no 
mundo social e cultural acerca dos docentes e da escola. (p. 54) 
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Considera-se, nesse sentido, que a cultura escolar, e também a cultura do 

magistério, não se forjam [ab20]unicamente no interior do sistema de ensinos, mas se 

constroem por meio[ab21] das relações de gênero, no âmbito das quais se produzem os 

valores sobre masculinidades e feminilidades, que podem ser difundidos tanto de dentro 

dos muros escolares para fora, quanto de modo inverso. 

 

 

 

2.4. Relações de gênero na profissão e as masculinidades 

   

As análises aqui desenvolvidas foram também orientadas pelo conceito de 

gênero, tomando-se, para isso, as contribuições de Joan Scott (1995). Essa autora define 

o gênero como “um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as 

diferenças percebidas entre os sexos” (p. 14). Assim, ela admite que é a distinção 

masculino/feminino que permeia os significados produzidos socialmente em culturas 

diversas, constituindo o saber dessas culturas e dando origem às relações sociais, entre 

as quais as relações de poder. Para Scott (1995), o gênero surge, assim, como uma 

categoria analítica na medida em que permite explicar uma determinada sociedade por 

meio da construção que se faz dos significados de masculino e feminino e de como estes 

organizam a vida social e a maneira como os indivíduos ocupam determinadas posições 

estruturais no tempo e no espaço. 

Professoras e professores, nessa perspectiva, ao exercerem sua profissão, 

desempenham uma função social construída a partir dos significados de masculino e 

feminino numa determinada sociedade. No entanto, não se pode esquecer que, para 

entender suas práticas – ou das mulheres e homens que ingressaram na carreira do 

magistério, como é o caso do presente estudo –, é preciso também contextualizá-los no 

tempo e no espaço da sociedade na qual atuam. Ou seja, existem valores associados à 

masculinidade e outros à feminilidade construídos socialmente e, portanto, carregados 

de sentido histórico, dando significado às relações sociais. Dessa forma, essas relações 

não podem ser naturalizadas, mas devem ser sempre remetidas às suas referências 

históricas e sociais. 

Observa-se, então, que não se admite um significado único, comum a todas as 

sociedades e em todo tempo e lugar, mas, ao contrário, cada contexto, com suas 

características próprias, determina o modo como são forjadas as representações sobre o 
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que se considera masculino e feminino, do que resultam diferentes relações entre 

mulheres e homens, organizações e profissionais. Nesse sentido, o gênero, ao mesmo 

tempo em que está presente na constituição das relações e das práticas, dando-lhes 

sentido, é também uma categoria capaz de possibilitar a análise dos significados 

implícitos nessas construções sociais. Significar o magistério como profissão é, 

portanto, construir um saber acerca do que é a profissão, do que é feminino e do que é 

masculino em nossa sociedade. É atribuir significado social a algumas características 

como sendo femininas e outras, masculinas, presentes nessa ocupação. Como em 

qualquer sociedade, esses significados estão ligados às relações de poder aí presentes. 

Tanto as mulheres quanto os homens acabam por construir e reforçar 

feminilidades e, também, masculinidades no interior da profissão. Tal como já 

mencionado neste trabalho, Marília Carvalho (1999), em sua pesquisa de doutorado, 

investigou o trabalho de um professor das primeiras séries do Ensino Fundamental que 

apresentava, em suas práticas cotidianas, características socialmente consideradas 

femininas como, por exemplo, a do cuidado, reforçando a idéia de que esse é um campo 

de atuação feminino. Assim, mesmo os homens que a ele se dirigem, passam a construir 

suas práticas por meio de tais valores. Por outro lado, é comum encontrar mulheres que 

desenvolvem uma postura mais rigorosa ao assumirem cargos geralmente ocupados por 

homens. 

Portanto, de acordo com as concepções adotadas por Joan Scott (1995), é a 

atribuição de sentido, efetuada socialmente, que consolida os significados adquiridos 

pelas práticas que observamos. São esses significados que também distribuem poder no 

meio social às diversas instâncias aí localizadas, incluindo o magistério como profissão. 

Nesse sentido, os significados de gênero presentes em concepções acerca do trabalho, 

quando associados ao masculino em nosso meio social, estão, de modo geral, ligados à 

objetividade, à racionalidade, à cientificidade e ao rigor. Entretanto, quando associados 

ao feminino, estão vinculados à afetividade, ao carinho, ao cuidado e à maternidade. 

Na maior parte das vezes, os significados masculinos também se associam a um 

maior profissionalismo, enquanto que o magistério de séries iniciais, de modo geral, 

está associado aos significados femininos e, conseqüentemente, aos procedimentos mais 

informais, mais ligados às relações familiares e afetivas, menos rigorosos e menos 

profissionais. Assim, há uma associação entre o fato de o magistério ter se feminilizado 

e a sua progressiva desvalorização, tal como apontaram Pereira (1969), Apple  

(1987; 1988), Costa (1995), entre outros autores. Nesse caso, não se trata da profissão 
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ser desempenhada por homens ou mulheres, mas dos significados que lhe são atribuídos 

e da forma como é representada socialmente, pois são as próprias ocupações que 

recebem características masculinas ou femininas, independentemente de serem 

exercidas por homens ou por mulheres (Izquierdo, 1994; Carvalho, 1999). 

No entanto, os estudos sobre gênero não se reduzem a constatações desse tipo 

nem é suficiente verificar o número de mulheres no magistério, ou a quase inexistência 

de homens desempenhando essa profissão, para que se caracterize um estudo desse tipo. 

A utilização do gênero como categoria analítica nos convida a pensar a construção de 

significados a partir da distinção masculino/feminino como produção de saber em um 

determinado contexto e ligá-la às relações de poder que aí ocorrem. Para Joan Scott, 

essa categoria permite, assim, discutir e ressignificar as relações e representações 

sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos. 

De acordo com essa autora, então, os historiadores deveriam, antes de tudo, 

examinar as maneiras pelas quais as identidades de gênero são realmente construídas e 

relacioná-las com toda uma série de atividades, de organizações e representações sociais 

historicamente situadas (Scott, 1995). Além disso, o gênero, como categoria de análise, 

não diz respeito ao estudo de mulheres ou de homens isoladamente, mas sim às relações 

entre ambos, como um processo que é histórica e culturalmente construído. 

Entretanto, a despeito do interesse que as questões de gênero têm suscitado, o 

número de estudos sobre as experiências masculinas é ainda menor do que sobre as 

femininas, especialmente no que diz respeito à carreira do magistério. Somente há 

alguns anos os pesquisadores têm se voltado para aspectos relacionados às 

masculinidades presentes tanto no magistério como em outras profissões. Cynthia 

Pereira de Sousa (2000), uma das pioneiras nesse caminho, chama a atenção para o fato 

de que realmente houve, nas últimas décadas, um crescente interesse pelos estudos que 

versam sobre os homens, porém, argumentando que 

 

[...] não se trata, evidentemente, de um retorno ao que era, ou seja, de 
trabalhar com o paradigma tradicional que interpreta a experiência 
masculina como padrão e norma. Tais estudos [...] buscam 
reinterpretar e avançar sobre questões relativas à construção da 
masculinidade, utilizando as categorias gênero, raça/etnia, classe, 
geração, religião, etc. (p. vi) 
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A publicação dos trabalhos de Pierre Bourdieu (1990; 1994; 1995; 1998a), 

focalizando as relações de gênero e a “dominação masculina”, e dos trabalhos de Robert 

Connell (1985; 1995a; 1995b; 1997), a propósito de temas similares, parecem ter 

contribuído para estimular esse interesse. 

Um dos principais trabalhos de natureza teórica referente a esse aspecto é o de 

Pierre Bourdieu (1995) que, conforme o próprio título destaca, trata da questão da 

dominação masculina. É importante ressaltar que esse trabalho é resultado de uma 

pesquisa etnográfica realizada por Bourdieu na sociedade Cabila, mas que traz 

ocorrências que, segundo ele, podem ser verificadas também nas sociedades capitalistas. 

Uma delas é o fato de que a diferença entre os sexos ultrapassa mesmo os conceitos 

biológicos e busca definições também na esfera social. Assim, segundo esse autor, a 

dominação masculina acontece a partir de modelos sociais considerados adequados a 

cada sexo e que são incorporados tanto pelos homens como pelas mulheres ao longo de 

suas vidas. 

Aproximando-se bastante de alguns dos aspectos analisados por Bourdieu, 

Robert Connell (1995b) explica que, já nos anos 1970, o gênero dos homens era 

compreendido como o papel do sexo masculino e isso significava, essencialmente, um 

conjunto de atitudes e expectativas que definia a masculinidade apropriada. No entanto, 

Connell, Carrigan e Lee (1985), ao discutirem a noção de papéis sexuais, chegam à 

conclusão de que essa questão já está bastante superada, pois para que houvesse de fato 

um “papel sexual masculino”, por exemplo, deveria haver também um consenso entre 

todas as sociedades sobre o que se considera masculino e, conseqüentemente, sobre as 

atitudes e expectativas que definem a masculinidade. 

Em outras palavras, ao se considerar a noção de “papel sexual masculino”, 

abandonam-se as diferenças existentes entre as várias sociedades, entre os vários 

períodos históricos e, além disso, admite-se que os homens não apresentam diferenças 

entre si. Por isso mesmo é que se começou a falar sobre a questão da crise da 

masculinidade, pois, ao se tentar assumir o “papel sexual masculino”, muitos homens 

acabam deixando de lado sua individualidade, o que lhes causa muita angústia e 

sofrimento. Assim, constatou-se que o maior causador dessa “crise” é o conjunto de 

expectativas que definem a masculinidade apropriada e que poucos homens conseguem 

alcançar12. 

                                                 
12 Em minha pesquisa de mestrado (Vieira, 2002), foi realizado um estudo bastante extenso sobre a 
questão das masculinidades, tomando-se por base as contribuições de Robert Connell. 
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Além disso, Connell (1997) admite que “quando falamos de masculinidade e 

feminilidade estamos nomeando configurações de práticas de gênero” (p. 35).  

No entanto, continuando suas reflexões, ele alerta que 

 
[...] para entendermos gênero, devemos ir constantemente mais além 
do próprio gênero. O mesmo se aplica ao inverso. Não podemos 
entender nem a classe, nem a raça ou a desigualdade global sem 
considerarmos constantemente o gênero. As relações de gênero são 
um componente principal da estrutura social considerada como um 
todo, e as políticas de gênero se colocam entre as determinantes 
principais de nosso destino coletivo. (p. 38) 

 

No Brasil, vários pesquisadores, tais como França (1987), Bassanezi (1992), 

Bueno et alii (1993; 1998), Sousa et alii (1996), Sponchiado (1997), Garcia (1998), 

entre outros, têm focalizado a questão de gênero de modo integrado a outras esferas, 

como às de raça e classe social, por exemplo. Marília Carvalho (1998; 1999) é uma das 

autoras que procura ultrapassar as discussões isoladas acerca da masculinidade. Ela 

analisa as experiências dos homens a partir de suas expectativas acerca da profissão 

docente, confirmando que apesar de ter havido também aqui, por volta dos anos 1970, 

uma maior preocupação em se estudar a masculinidade, pouco se tem escrito sobre as 

experiências dos homens no campo educacional. Segundo essa autora, as pesquisas 

produzidas com essa preocupação e com o uso de tais categorias, além de serem 

bastante recentes, abordam a questão do ponto de vista do professor, especialmente no 

que diz respeito às suas perspectivas de carreira e às razões que os levaram a escolher o 

magistério como ocupação. 

Em seu artigo Vozes masculinas numa profissão feminina (Carvalho, 1998), ela 

observa que tais pesquisas ressaltam, conclusivamente, que 

 
[...] os homens optam tardiamente pela carreira de magistério, muitas 
vezes tendo percorrido outras opções profissionais; tendem a sofrer 
maiores pressões tanto em direção a outras ocupações, quanto no 
sentido da ascensão na carreira, quase sempre para deixar a sala de 
aula e ocupar cargos administrativos; e em geral fazem planos para o 
futuro mais amplos que as mulheres, envolvendo mais freqüentemente 
atividades fora de sala de aula. (p. 412) 

 

Além disso, Carvalho (1998) também verifica que enquanto as mulheres falam 

de uma escolha pelo magistério mediante uma “vocação”, que geralmente se manifesta 

ainda na infância, os homens passam por um processo mais tardio e bem mais tortuoso, 

considerando que muitas vezes essa escolha, tal como já adiantado neste trabalho, se dá 
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devido à necessidade de se inserir em um campo profissional rapidamente ou, até, por 

esse curso ser a única opção possível de acordo com o tempo disponível para sua 

realização. 

Sob esse mesmo aspecto, as pesquisadoras do Grupo de Estudos “Docência, 

Memória e Gênero” da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 

constataram, a partir de relatos autobiográficos, que ao se referirem à escolha pela 

carreira do magistério, os homens geralmente descrevem “um processo distinto do das 

mulheres”. Segundo suas análises, 

 
Enquanto as escolhas femininas revelam-se em grande parte 
orientadas por uma lógica de “destinação” das mulheres para o ensino, 
as escolhas masculinas nesse percurso revelam-se bem mais 
tardiamente. Além disto, elas são em muitos casos explicitadas pela 
referência à relação mantida com o conhecimento que esses alunos 
estabelecem no âmbito da universidade, e não por referência às 
“vocações” ou tendências a “gostar de crianças” como razões que por 
vezes são invocadas pelas mulheres para justificar/explicar a opção 
pelo ensino. (Catani; Bueno; Sousa, 1998, p. 55) 

  

No que se refere à questão da masculinidade vista sob a perspectiva da profissão 

docente, Marília de Carvalho (1998) comenta que 

 
Hoje, na prática escolar em nosso país, predomina uma visão maternal 
e feminina da docência no curso primário, colocando em relevo os 
aspectos formadores, relacionais, psicológicos, intuitivos e emocionais 
da profissão, frente àqueles aspectos socialmente identificados com a 
masculinidade, tais como a racionalidade, a impessoalidade, o 
profissionalismo, a técnica e o conhecimento científico. (p. 409) 

 

Além disso, segundo essa mesma autora, uma tática freqüente de reafirmação da 

masculinidade individual frente a uma profissão feminilizada seria a ênfase em aspectos 

considerados masculinos no exercício profissional. Nesse sentido, paralelamente ao 

contato com profissionais de ambos os sexos, a autora conclui que professores e 

professoras concordam que a figura masculina está mais associada à autoridade e que o 

homem professor seria, no mínimo, mais disciplinador e mais adequado para lidar com 

casos de indisciplina. 

Concordando com Pedro Paulo de Oliveira (1998), a autora comenta ainda que as 

relações de trabalho têm sido um dos principais recursos para a afirmação da masculinidade, 

pelo fato de tais relações estarem associadas a habilidades técnicas e à idéia de que o homem 

deve ser capaz de sustentar uma família. Assim, a afirmação da masculinidade depende em 
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grande medida de seu sucesso no trabalho remunerado. É nessa perspectiva que se pode 

perceber que a ascensão na carreira do magistério por parte dos homens não é motivada 

apenas pela busca de melhores salários. De acordo com as análises desenvolvidas em minha 

pesquisa de mestrado, evidenciou-se que, por trás da migração masculina para os cargos 

administrativos, encontram-se as mais diversas representações sobre o que significa ser 

homem na nossa sociedade e o desejo, mesmo que inconsciente, de afirmação da 

masculinidade, uma vez que os homens que ingressam no magistério se vêem atuando em 

uma profissão considerada feminina (Vieira, 2002). 

Observa-se, desse modo, que os estereótipos que recaem sobre homens e mulheres 

contribuem para que o magistério não tenha sido valorizado como profissão masculina, tal 

como observa Maria Isabel de Almeida (1991). Após realizar uma pesquisa com professores e 

professoras da escola pública paulista, visando delinear o perfil desses profissionais, essa 

autora constata que no Brasil a função docente era exercida apenas como uma segunda ou 

terceira atividade por parte significativa dos homens ou, então, constituía-se na profissão 

daqueles que não conseguiam tornar-se médicos, engenheiros, advogados etc., tal como 

também observado por Lapo (1999) e Bueno e Lapo (2002; 2003) em seus estudos sobre 

professores que abandonaram o magistério e/ou a rede pública de ensino. 

Admite-se, portanto, que aqueles homens que ingressaram no magistério e nele 

fizeram suas carreiras profissionais certamente tiveram de encontrar formas peculiares de 

“sobrevivência” num campo repleto de significados femininos. Por isso mesmo é que se pode 

pensar na existência de uma cultura específica no magistério, especialmente a partir da 

promulgação da Lei n° 5.692, de 197113, quando os homens passaram a se tornar minoria 

entre os profissionais da educação, mas, ainda assim, tiveram um peso bastante considerável 

na disseminação de valores sobre essa profissão. Ou seja, aqueles que permaneceram na 

profissão, sobretudo na carreira administrativa, acabaram por deter uma parcela significativa 

de poder, em decorrência de prerrogativas adquiridas no âmbito das relações de gênero, em 

que certos valores de masculinidade ainda se mostram como vantagens em relação aos de 

feminilidade. 

 

 

 

                                                 
13 João Gualberto de Meneses (1972), ao desenvolver um estudo sobre a carreira dos diretores de antigos 
grupos escolares no início da década de 1970, constatou, entre outros aspectos, que as mulheres 
representavam, já naquela época, aproximadamente 50% dos profissionais que desempenhavam essa 
função. 
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2.5. A cultura escolar entre práticas e representações 

 

Nos últimos 20 anos, a discussão em torno do fracasso das reformas educativas e 

da crise do sistema escolar vêm levando os pesquisadores e professores em História da 

Educação no Brasil a atentar para as práticas escolares, considerando que é no interior 

da sala de aula que se decide o destino das políticas públicas, pelas resistências 

oferecidas por professores, alunos e comunidade às mudanças, e pelas alterações 

efetuadas nos padrões de trabalho vigentes. 

Desse modo, várias das questões que consideram as práticas cotidianas de 

professores, alunos e demais agentes escolares têm permitido uma visão muito mais rica 

e complexa da escola e da educação como um todo. Autores como Michel de Certeau, 

Roger Chartier, Jean Hébrard, Antônio Viñao Frago, Dominique Julia, entre outros, têm 

sido freqüentemente citados em trabalhos que se preocuparam em estudar a escola e o 

processo de escolarização por meio da investigação de aspectos que se acham 

envolvidos na cultura escolar. 

Em artigo recente, Faria Filho, Vidal, Paulilo e Gonçalves (2004) chamaram a 

atenção para o fato de que a preocupação com a problemática da cultura escolar 

 
[...] despontou no âmbito de uma viragem dos trabalhos históricos 
educacionais e de uma aproximação cada vez mais fecunda com a 
disciplina de história, seja pelo exercício de levantamento, 
organização e ampliação da massa documental a ser utilizada nas 
análises, seja pelo acolhimento de protocolos de legitimidade da 
narrativa historiográfica. (p. 139) 

 

De acordo com Viñao Frago (2000), os termos cultura escolar, culturas 

escolares e cultura da escola foram introduzidos no âmbito da História da Educação na 

segunda metade da década de 1990 por historiadores da educação europeus que, em 

geral, trabalharam ou trabalham também no campo da história cultural ou a partir de 

seus enfoques e perspectivas. 

Tratar de cultura escolar é, portanto, tratar de um contexto específico, ou seja, do 

lugar onde essa cultura se dá. André Chervel (1998) e Dominique Julia (2001) discutem 

essa questão no âmbito das escolas secundárias francesas. O primeiro, por meio do 

estudo das disciplinas escolares e da ortografia, define a cultura escolar não apenas 

como uma parte da cultura global que se difunde por meio da escola, mas sim como 

uma cultura especificamente escolar em seus modos de difusão, em sua origem e, 
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também, sua constituição. Ela seria, assim, uma forma de cultura originária somente na 

escola, uma criação específica dessa instituição que, vista assim, deixa de ser um meio 

que se limita a transmitir saberes ou condutas gerados no seu exterior, mas que 

transmite saberes e condutas que nascem em seu interior. Esses saberes e condutas, 

porém, não se limitam ao contexto escolar. De acordo com Chervel (1998), eles 

ultrapassam seus muros e atingem também a sociedade. 

Julia (2001), por sua vez, alguns anos mais tarde, descreve a cultura escolar 

“como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 

inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e 

a incorporação desses comportamentos”. No entanto, ele adverte que tais normas e 

práticas não podem ser analisadas sem que se considere a época e o corpo profissional 

encarregado de obedecer a essas normas, visto que a cultura escolar não pode ser 

compreendida “sem a análise precisa das relações conflituosas ou pacíficas que ela 

mantém, a cada período de sua história, com o conjunto das culturas que lhes são 

contemporâneas” (p. 10). Nesse sentido e ainda segundo esse autor, os processos 

formais de escolarização acabam sendo responsáveis pela aquisição de conhecimentos e 

de habilidades que se difundem nas sociedades, isto é, que ultrapassam os limites da 

escola, tal como também apontado por André Chervel (1998). 

Ampliando o contexto de análise, isto é, considerando as escolas européias em 

geral, António Molero Pintado (2000) apresenta a cultura escolar como objeto histórico, 

mas, além disso e diferente dos autores já mencionados, a entende como uma variável 

ideológica e científica dependente da cultura geral. Nesse sentido, para ele, as 

vinculações e exclusões decorrentes do binômio “cultura escolar/classes sociais” devem 

ser consideradas. Ademais, a instrução é definida como aquilo que a escola ensina e 

que, numa visão mais íntima, afeta até mesmo a personalidade global do sujeito, com a 

geração de determinadas atitudes e a hierarquização de valores. A escola, nesses termos, 

é, segundo Pintado, comparável a uma máquina de pequenas criações culturais que 

impregnam o indivíduo, definindo e modelando um determinado estilo de vida. Desse 

modo, a escola é, em si mesma, cultura. 

Viñao Frago (1994; 2000) também desenvolve suas análises no âmbito das 

escolas européias em geral, admitindo que a História da Educação é uma das formas de 

se entender a História Cultural. Para ele, a escola, compreendida como instituição, é 

geradora de uma cultura e, nessa perspectiva, a cultura escolar corresponde a um 

conjunto de teorias, idéias, princípios, normas, rituais, inércias, hábitos e práticas, 
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transformado ao longo do tempo em tradições, regularidades e regras normalmente não 

discutidas, mas compartilhadas por seus atores no interior das instituições educativas e 

transmitidas de geração a geração, proporcionando estratégias de integração nessas 

instituições e visando à realização de tarefas cotidianas que de cada um se espera  

(Viñao Frago, 2000). 

Para esse autor, os traços característicos dessa cultura são a continuidade e a 

persistência ao longo do tempo, sua institucionalização e uma relativa autonomia que 

lhe permite gerar produtos específicos como, por exemplo, as disciplinas escolares. 

Além disso, por considerar que existe uma cultura específica para cada corpo docente, 

para cada comunidade, esse autor conclui que o mais coerente é admitir a existência de 

culturas escolares, em vez de uma única cultura escolar. Com base nessas teorizações é 

que se supôs a existência de uma cultura específica no magistério, promovida pelos 

modos de trabalho, pelas táticas de sobrevivência e pelas percepções formadas pelos 

homens que nele fizeram suas carreiras. 

Agustin Escolano Benito (1999) desenvolve algumas discussões acerca dessa 

categoria, observando especificamente o caso das escolas normais e de nível primário 

de Portugal e da Espanha. Para esse autor, a profissionalização dos professores, 

entendida como a apropriação de uma memória coletiva sobre o ofício, é tida como 

meio para se compreender a formação da cultura escolar e suas implicações. Ele admite, 

então, a existência de três culturas da escola: a cultura empírico-prática dos professores 

no exercício de sua profissão, transmitida por meio da vida cotidiana das instituições 

educativas; a cultura do conhecimento científico sobre a educação, gerada nas 

instituições universitárias e de investigação relacionadas com as ciências da educação; e 

finalmente a cultura associada aos discursos e às práticas de ordem  

político-institucional, expressa, sobretudo, por meio da linguagem normativa. 

Escolano Benito (1999) afirma ainda que a arte de ensinar, definida por ele 

como o ofício de mestre, constitui, em última instância, uma “tradição inventada em boa 

medida pelos próprios atores que a representam e pelas imagens da identidade que é 

criada pela mesma sociedade que a reconhece e legitima”. No entanto, ele admite que 

essa identidade não se transmite mecanicamente de uma geração a outra, mas sim que se 

reconstrói “em cada etapa histórico-social mediante uma espécie de transação entre as 

tradições recebidas e as estratégias que as instituições e os indivíduos desenvolvem ao 

recriá-la” (p. 16). 
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Também as idéias discutidas por esse autor se aproximam das questões tratadas 

neste trabalho, visto que elas permitem pensar na forma como os professores do sexo 

masculino receberam as tradições de uma profissão majoritariamente ocupada por 

mulheres e de que forma eles lidaram com a identidade que foi criada pela sociedade, 

levando-se em consideração o fato de que o trabalho de ensinar crianças era visto como 

“naturalmente” feminino. Em minha pesquisa de mestrado, pude analisar, por meio de 

entrevistas, algumas das maneiras pelas quais os professores defendiam sua 

masculinidade diante dessa representação, sendo que a busca por cargos que lhes 

conferiam maiores possibilidades de exercício do poder foi o que mais se ressaltou 

(Vieira, 2002). 

Por fim, referindo-se ao caso brasileiro e propondo-se a investigar a 

escolarização no âmbito da História da Educação, Luciano Mendes de Faria Filho 

(2002) emprega o termo forma escolar para se referir ao processo de escolarização e 

cultura escolar para melhor entender os espaços, os tempos e a materialidade das 

escolas. Ou seja, para esse autor, a forma escolar refere-se a uma forma especificamente 

escolar de socialização da infância e da juventude – definida por ele como uma 

escolarização do social – e, para o seu estudo, a noção de cultura escolar é a que parece 

oferecer maiores possibilidades. Essa noção, por sua vez, deve ser entendida como um 

conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar e um 

conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos, tal como 

apontado por Dominique Julia (2001), e que incorpora também os espaços, os tempos e 

a materialidade da escola (Faria Filho, 2000, p. 19). 

 

�  � 

 

Como se vê, há diferentes maneiras de se tomar a cultura escolar como 

categoria histórica de análise. Considera-se que seu estudo permite articular, descrever e 

analisar os elementos-chave que compõem o sistema educativo, quais sejam: os tempos, 

os espaços, os sujeitos, os conhecimentos e as práticas escolares. A compreensão desses 

elementos favorece o enriquecimento dos estudos sobre a História da Educação, pois 

levam em consideração tanto os tempos pessoais e institucionais, como os coletivos e 

individuais, a ocupação do espaço escolar e a disposição e diferenciação dos sujeitos 

(alunos, professores, agentes), a materialidade e as formalidades das práticas 
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pedagógicas escolares que dão a ver posições de poder no campo da educação, bem 

como modos de fazer a escolarização e de instituir identidades pessoais e profissionais. 

Já no que diz respeito aos sujeitos escolares, é possível observar seu fazer 

cotidiano, ora definido e que permite colocar em funcionamento certas estratégias de 

configuração de sua profissão, ora tornando-os meros praticantes que agem em terrenos 

delimitados por outros, o que os fazem desenvolver intensas práticas de apropriação e 

verdadeiras táticas de sobrevivência. Assim, o que se defende é que esses sujeitos não 

apenas colocam em funcionamento uma instituição ou uma cultura definidas sem sua 

presença, mas, pelo contrário, que eles participam ativamente da construção da escola e 

da cultura escolar e de si mesmos como sujeitos sociais. E, nesse contexto, as questões 

relativas ao gênero e às masculinidades, tal como apontadas anteriormente, tornam-se 

peças-chave para se compreender as práticas cotidianas, as trajetórias e tantas 

representações que se formaram no interior do campo profissional. 

Vale lembrar que neste estudo o termo cultura do magistério está sendo 

entendido de um modo particular. Tal como já referido, partindo da concepção de 

Dominique Julia (2001) a propósito da cultura escolar, admite-se que a cultura do 

magistério corresponde ao conjunto de normas que definem os conhecimentos, os 

saberes e as posturas a serem adquiridos no âmbito dessa profissão, incluindo o 

conjunto de práticas que levam à transmissão desses conhecimentos e à incorporação 

desses comportamentos. 

Dentro desse universo, alguns grupos passam a formar representações e a fazer 

apropriações que os insere em uma cultura específica. No caso do grupo em estudo, 

essa cultura específica pode ser entendida como o conjunto das percepções, dos modos 

de trabalho e das táticas criadas e desenvolvidas pelos homens que ingressaram no 

magistério e que foram determinantes para a constituição de identidades pessoais e 

profissionais. Tudo isso faz parte da cultura do magistério como um todo, porém, é 

produzido mais especificamente no âmbito das relações de gênero e pelos valores 

associados às masculinidades. Admite-se, portanto, juntamente com António Viñao 

Frago (1994; 2000), a existência de uma cultura específica para cada grupo, para cada 

corpo docente e para cada comunidade. 

As determinações advindas da Lei 5.692/71, por exemplo, que transformou os 

grupos escolares e ginásios em uma única escola de primeiro grau, mostraram-se muito 

férteis para este estudo, pois com essa alteração as escolas sofreram grandes mudanças e 

uma cultura escolar diferenciada acabou, de fato, se originando: o tempo, o espaço e, até 
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mesmo, os próprios atores (alunos, professores, equipe administrativa) não 

permaneceram os mesmos. No grupo escolar, o diretor era quase sempre o único 

homem da escola, que convivia com as professoras e com crianças de menor idade. 

Depois, quando grupos escolares e ginásios se fundiram, os diretores passaram a se 

deparar com outros homens dentro da escola, ou seja, com os professores das disciplinas 

específicas, além de passarem a lidar com crianças de idades diferentes. Do mesmo 

modo, o processo de enquadramento dos profissionais do magistério no cargo de 

supervisor pedagógico, resultante das determinações impostas pela Lei n° 114, de 1974, 

imprimiram na profissão valores e representações bastante fortes, que foram 

determinantes nas trajetórias de muitos professores, indicando escolhas e caminhos a 

serem trilhados. 

Todas essas alterações deram origem, portanto, a conflitos, novas interações, 

táticas, enfim, uma série de ocorrências que não puderam ser desprezadas. Tal como 

aponta Michel de Certeau (2003), o cotidiano está sempre sendo inventado e nele 

convivem mutuamente estratégias e táticas: cada novo dispositivo estratégico produz 

novas artes táticas de fazer, as quais só precisam de tempo para ser inventadas no dia-a-

dia. Ou seja, os sujeitos, segundo esse autor, aplicam, nas regras que normatizam as 

condutas, “golpes” não previstos que deslocam ou anulam os efeitos esperados14. 

Tais considerações são importantes na medida em que nos permite refletir, 

conforme destacou de[ab22] Certeau (2003), sobre os mecanismos de imposição e “as 

formas sub-reptícias assumidas pela criatividade dos indivíduos e dos grupos” (p. 100). 

Nas palavras desse autor, estratégia corresponderia assim ao 

 
[...] cálculo (ou a manipulação)[ab23] das relações de força que se torna 
possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder 
(uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) 
pode ser isolado. A estratégia postula um lugar suscetível de ser 
circunscrito como algo próprio e ser a base de onde se podem gerir as 
relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças [...]. Como na 
administração de empresas, toda racionalização “estratégica” procura 
em primeiro lugar distinguir de um “ambiente” um “próprio”, isto é, o 
lugar do poder e do querer próprios. (p. 99, grifos do autor). 

 

 

 

 

                                                 
14 Miguel Arroyo (2002), em seu livro Ofício de Mestre: imagens e auto-imagens, trata também da 
questão do aprendizado da profissão por meio das transgressões às normas. 
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Já tática define-se como sendo 

 
[...] a ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. 
Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece a condição de 
autonomia. A tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso 
deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei 
de uma força estranha. Não tem meios para se manter em si mesma, a 
distância, numa posição recuada, de previsão e de convocação própria: 
a tática é movimento “dentro do campo de visão do inimigo” e no 
espaço por ele controlado [...]. Ela opera golpe por golpe, lance por 
lance. Aproveita as “ocasiões” e delas depende [...]. Consegue estar 
onde ninguém espera. É astúcia. (de Certeau, 2003 p. 100-1) 

 

Enquanto o estudo da estratégia refere-se à escola pelo que lhe é exterior, isto é, 

pela norma, a tática aponta para “mil maneiras de fazer com”, permitindo, assim, a 

compreensão do espaço escolar na sua interioridade. Isso significa que, ao estudar a 

legislação e as demais prescrições, encontramo-nos no campo das estratégias, as quais 

certamente não dão conta de descrever o que de fato acontecia nas escolas e no sistema 

de ensino como um todo. Assim, pode-se dizer que como estratégias foram produzidos 

documentos normativos que visavam a legitimar as práticas e uniformizar o sistema de 

ensino em geral. No entanto, esses textos, ao entrarem em contato com o universo 

escolar, foram sendo apropriados de diferentes maneiras pelos professores, alunos, 

diretores e demais profissionais envolvidos15, originando, com isso, disputas entre 

velhas e novas práticas, entre velhas e novas representações sobre o magistério e, 

também, sobre si mesmos como profissionais. 

A respeito disso tudo, convém de fato indagar-se sobre a maneira como os 

professores, de modo especial aqueles que se envolveram com a carreira administrativa, 

apropriavam-se das prescrições acerca das formas de conduzir seu trabalho, bem como 

que percepções formaram sobre o que era estabelecido legalmente e como deixaram isso 

claro em seus depoimentos. 

                                                 
15 Paulo Knauss (2001) também trata da questão dos conflitos existentes entre a esfera normativa e a das 
práticas em um trabalho que versou sobre o cotidiano escolar no Rio de Janeiro, no século XIX e primeira 
metade do século XX. 
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����  CAPÍTULO III  ���� 

Os modos de produção do estudo 

 

 

3.1. Objetivo inicial da pesquisa e procedimentos da investigação: 

as dificuldades encontradas 

 

Esta pesquisa, que foi originalmente apresentada sob o título Dos regulamentos 

às práticas: os homens na carreira administrativa do magistério (São Paulo,  

1950-1980), é resultado das atividades que foram realizadas ao longo de minha pesquisa 

de mestrado, intitulada Magistério público e profissão docente: um estudo sobre as 

carreiras masculinas no estado de São Paulo (1950-1980), que teve por objetivo 

desenvolver uma investigação sobre as carreiras de homens que exerceram cargos 

administrativos do magistério público paulista. O foco principal do estudo de mestrado 

recaiu sobre as experiências de professores que exerceram diferentes funções no sistema 

de ensino, entre os anos de 1950 e 1980, recolhidas primeiramente por meio da 

aplicação de um questionário e, em seguida, por meio de entrevistas abertas para colher 

depoimentos orais. A escolha do período se justificou pelo fato de tais décadas, ou seja, 

1950 a 1980, recobrirem um período anterior e outro posterior à promulgação da  

Lei 5.692/71, que são distintos no tocante à distribuição por sexo entre as várias funções 

da carreira docente em nosso estado. 

 Naquela ocasião, ao trabalhar com testemunhos orais, buscou-se oferecer aos 

professores a oportunidade de contarem suas experiências de vida profissional e 

explicitarem suas percepções sobre o magistério e sobre si mesmos como profissionais, 

de modo que se pudesse identificar suas percepções a propósito das relações de gênero 

na profissão. Assim, o que se pretendeu buscar foi uma melhor compreensão das 

mudanças ocorridas na carreira do magistério ao longo dos anos e, de uma maneira mais 

ampla, oferecer novos dados para um melhor entendimento do processo de feminização 

da profissão docente. 

É importante ressaltar que o projeto proposto para a pesquisa de mestrado foi 

resultado de todo um trabalho que foi iniciado ainda na graduação, a partir do 

desenvolvimento de uma pesquisa de Iniciação Científica que já versava sobre as 

carreiras masculinas no magistério público paulista, porém se investigando apenas as 
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experiências de ex-professores residentes na capital. Ao longo desse trabalho de 

Iniciação Científica, devido à escassez de dados referentes ao tema proposto, as 

atividades realizadas constituíram-se especialmente da busca de tais dados mediante 

levantamentos bibliográficos e estatísticos; e da realização de entrevistas-piloto que 

deram ensejo a alguns temas que permitiram a elaboração do projeto de mestrado. 

Por meio de tais levantamentos, constatou-se, por exemplo, que por muito tempo 

houve uma predominância de mulheres atuando nas atividades docentes, sendo que os 

homens, na maioria das vezes, desempenhavam as funções administrativas do 

magistério. Percebeu-se, também, que ao longo das décadas essa situação foi se 

modificando, sendo que atualmente há uma predominância de mulheres desempenhando 

também essas funções. Constatou-se, ainda, que ao final da década de 1990, a 

investigação das experiências masculinas na profissão e nas carreiras docentes, 

seguindo a abordagem das histórias de vida profissional e baseando-se em estudos que 

tratam de questões de gênero, mostrava-se ainda insipiente. Naquela época, não foi 

possível localizar trabalhos que tivessem focalizado as experiências dos homens tal 

como vinha acontecendo com ênfase a respeito das experiências das mulheres, isto é, 

dando-lhes a oportunidade de contar sobre sua vida profissional e revelar suas formas de 

perceber o mundo social e profissional16. 

Assim, o projeto de mestrado foi elaborado com o intuito de oferecer uma 

contribuição nesse sentido e as análises desenvolvidas evidenciaram, entre outros 

aspectos, que subjacente à busca pelos cargos administrativos por parte dos homens 

encontram-se representações persistentes sobre o que significa ser homem em nossa 

sociedade e um forte desejo, mesmo que inconsciente, de afirmação da masculinidade, 

sobretudo pelo fato de, no magistério, esses profissionais se virem atuando em uma 

ocupação considerada socialmente feminina. 

Em vista disso, a esfera administrativa exerceu, nos casos examinados, uma 

atração que não se explica somente pela busca de melhoria salarial, mas talvez muito 

mais pelas chances de pertencer a uma esfera de poder, cujo exercício muitas vezes 

favoreceu as barganhas políticas e, mais ainda, ofereceu a oportunidade de esses 

homens se perceberem como participantes, ou cúmplices, do que Robert Connell 

(1995a) denominou masculinidade hegemônica. As relações de poder e o próprio peso e 

ingerência das políticas partidárias locais foram, então, decisivas na ascensão, sobretudo 

                                                 
16 O trabalho que Cynthia Pereira de Sousa desenvolveu, focalizando a condição dos homens a partir de 
suas próprias histórias e considerando a categoria gênero, foi publicado somente no ano de 2000.  
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daqueles profissionais que chegaram aos postos mais altos da hierarquia do magistério  

(Vieira, 2002). 

Sabendo-se, porém, que todo recorte apresenta limitações, decidiu-se que as 

análises desenvolvidas no mestrado poderiam ser ampliadas em um momento posterior, 

por meio do exame de documentos legais e de outras fontes documentais, visto que 

também esse enfoque ainda não havia sido dado ao tema das carreiras masculinas no 

magistério. No doutorado houve, então, o propósito de se levar adiante a pesquisa 

iniciada no mestrado, buscando-se o aprofundamento dos temas nela tratados por meio 

do estudo de fontes documentais diversas, tais como textos normativos que orientaram 

as práticas dos diferentes profissionais da esfera administrativa e, também, relatórios 

produzidos por antigos inspetores, por supervisores e diretores ao longo do período em 

estudo, no nosso estado. A legislação vigente na época, bem como cartas, ofícios e 

outros registros elaborados por esses profissionais também deveriam ser estudados. 

O que se pretendia inicialmente nesta pesquisa de doutorado era, portanto, não 

apenas resgatar os aspectos legais referentes aos cargos administrativos da carreira ao 

longo dessas décadas, mas, também e principalmente, compreender como a imprensa 

oficial, aqui entendida como o conjunto de textos normativos que orientavam a prática 

dos profissionais do magistério, especialmente os da área administrativa, era lida e 

praticada por esses profissionais. O pressuposto era o de que a legislação é um 

documento carregado de sentido, que emana do próprio poder do Estado, mas que os 

profissionais, ao desempenharem suas várias funções, têm sua forma pessoal de se 

apropriar dos textos legais, fazendo com que tais apropriações, ao se difundirem, criem 

práticas e representações que caracterizam uma cultura específica no magistério. 

Era nesse sentido, portanto, que os documentos elaborados por esses homens em 

diferentes posições na hierarquia do magistério tornavam-se materiais valiosíssimos 

para se identificar e compreender melhor essas práticas e representações e, 

conseqüentemente, essa cultura. 

 

�  � 

 

O trabalho de coleta de dados desenvolvido nesta pesquisa se deu, então, em 

diferentes momentos. O primeiro passo foi a realização de visitas a vários locais onde se 

pensava encontrar uma grande quantidade de material a ser estudado, entre eles o 
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Arquivo do Estado de São Paulo, o Acervo Caetano de Campos, Diretorias de Ensino da 

capital e também do interior, escolas centenárias e a própria Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo. 

O resultado, porém, não foi o que se esperava. Verificou-se que nesses locais os 

relatórios e demais documentos produzidos pelos antigos inspetores, pelos supervisores 

e pelos diretores ao longo das décadas de 1950 a 1980 não se encontravam arquivados. 

Apenas a legislação educacional foi localizada e a informação obtida foi a de que os 

demais documentos teriam sido incinerados já há bastante tempo, para obtenção de mais 

espaço físico ou devido às inúmeras mudanças de endereço ocorridas ao longo do 

período em estudo. 

Na ocasião, também se tentou visitar o Arquivo Intermediário do Estado de São 

Paulo, um órgão associado à própria Secretaria da Educação e uma extensão do Arquivo 

do Estado, acreditando-se que lá seria possível encontrar os relatórios produzidos a 

partir da década de 1950, já que se descobriu que os de 1940 possivelmente haviam sido 

armazenados no local. No entanto, para se ter acesso aos seus acervos, era necessária 

uma autorização da Secretaria de Educação e houve muita dificuldade para consegui-la. 

Após várias tentativas, constatou-se que, na verdade, o acervo encontrava-se 

completamente desorganizado e nem mesmo os seus funcionários sabiam, ao certo, 

quais materiais estavam guardados no local. 

Dessa forma, a etapa seguinte da pesquisa se deu por meio da busca dos 

documentos em museus, bibliotecas, coordenadorias e, também, em Secretarias da 

Educação municipais, Diretorias de Ensino e escolas que ainda não haviam sido 

visitadas anteriormente. Entretanto, também não foi possível localizar os tais 

documentos nesses locais e, mais do que isso, constatou-se pouquíssimo interesse em 

assistência por parte dos funcionários. Com raríssimas exceções, a situação comum era 

uma longa espera e, após explicar a razão da visita a várias pessoas, ser recebida por 

uma que ouvia duas ou três frases e já afirmava que ali não havia nada do que estava 

sendo procurado. 

O mais curioso, porém, era verificar o grande espanto que essas buscas geravam 

nas pessoas. Foram inúmeras as vezes em que fui questionada sobre o porquê de tal 

interesse, afinal, aquelas pessoas não compreendiam como “papéis tão velhos” 

poderiam servir a alguém. Tanto isso é verdadeiro que, na maioria das vezes, elas 

informavam que esse tipo de documento, por não ter utilidade, já havia sido jogado fora 
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ou até mesmo queimado, já que não se pensava na hipótese de que alguém poderia 

querê-lo. 

Ao perceber que esse comportamento era bastante freqüente, optou-se por enviar 

uma carta de solicitação às Diretorias ainda não visitadas e, também, às unidades da 

UDEMO, da APASE, da APEOESP e do CPP17. Acreditava-se que isso traria melhores 

resultados, já que a ida a cada um desses lugares, além de oneroso e demorado, não era 

garantia de que haveria disponibilidade em ajudar. A carta surgiu como uma idéia 

promissora a partir do momento em que se pensou que nela se poderia explicar 

detalhadamente o que se buscava e o porquê dessas buscas. Ou seja, a finalidade era 

explicar os objetivos da pesquisa e a importância da colaboração de cada uma dessas 

sedes para a continuidade do estudo. 

Foram enviadas, então, 290 correspondências, cujos endereços puderam ser 

localizados nas páginas da Web de cada um dos sindicatos e na página da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo, onde havia a lista de todas as Diretorias de Ensino. 

Optou-se por enviar, além da carta que explicava a situação, um envelope já endereçado 

e selado, na expectativa de facilitar a devolução. Entretanto, ainda assim, apenas  

25 sedes atenderam à solicitação feita. 

Nem todas, porém, responderam da mesma forma. Algumas delas enviaram uma 

carta, outras telefonaram e ainda houve aquelas que preferiram mandar uma mensagem 

via e-mail. Apesar disso, a maioria delas afirmava que tais documentos realmente não 

haviam sido armazenados no respectivo local e indicava nomes de escolas e de 

professores antigos da região que provavelmente poderiam sugerir lugares ou mesmo 

dar entrevistas sobre a elaboração dos relatórios. 

Assim, decidiu-se enviar um questionário a um grupo de professores na 

expectativa de que alguns deles pudessem ter um acervo pessoal contendo relatórios, 

cartas e demais documentos elaborados nas décadas em estudo. Para tanto, o que se 

pretendia inicialmente era ter acesso ao cadastro de sócios dos sindicatos mencionados 

e, a partir deste, selecionar aqueles professores que se enquadravam no período 

estudado. Pôde-se contar apenas com a colaboração da UDEMO, que mais uma vez se 

mostrou interessada em auxiliar o prosseguimento da pesquisa18. Esse sindicato 

                                                 
17 UDEMO (Sindicato dos Especialistas em Educação do Estado de São Paulo), APASE (Sindicato dos 
Supervisores do Magistério no Estado de São Paulo), APEOESP (Sindicato dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São Paulo), CPP (Centro do Professorado Paulista). 
18 Desde a pesquisa de Iniciação Científica se tem contado com a colaboração dos diretores e demais 
funcionários da UDEMO para a realização desta pesquisa. 



 68

ofereceu seu cadastro atualizado, com mais de mil nomes de professores do sexo 

masculino, respectivo endereço e data de nascimento. 

No entanto, nem todos se enquadravam no período em estudo e, mais do que 

isso, constatou-se que a maioria deles já havia deixado de responder ao questionário 

enviado na época da pesquisa de mestrado. Sendo assim, para essa etapa, foram 

selecionados somente aqueles que já haviam demonstrado interesse em colaborar 

anteriormente, seja por meio do retorno do antigo questionário, seja por ter, além disso, 

concedido entrevista. O número de professores assim selecionados foi de 146 e, além 

desses, foi também enviado questionário àqueles professores indicados pelos demais 

sindicatos e Diretorias de Ensino nas respostas à solicitação efetuada anteriormente, 

totalizando, então, 164 questionários enviados. Cabe ressaltar que essas 

correspondências também continham um envelope já endereçado e selado, visando 

facilitar a sua devolução. 

Também assim o retorno ficou abaixo das expectativas. Dentre os 48 professores 

que responderam ao questionário, apenas três afirmaram ter documentos relevantes ao 

estudo. Os demais informaram que todos os relatórios produzidos eram entregues às 

antigas Delegacias de Ensino e, portanto, seria nas atuais Diretorias de Ensino que eles 

deveriam estar guardados, isto é, onde já se havia esgotado as tentativas de busca.  

De qualquer modo, um fato curioso chamou a atenção: a grande maioria desses 

professores entendeu que os relatórios elaborados pelos antigos inspetores e pelos 

supervisores eram os próprios Termos de Visitas, cujo documento original ficava 

guardado na escola e sua cópia é que era entregue ao delegado de ensino. Esse aspecto 

merece ser destacado, pois, conforme veremos mais adiante, por meio dessa constatação 

se chegou a uma nova e importante informação sobre os documentos pretendidos  

nesta pesquisa. 

Ainda assim, apesar de se ter atingido um baixo retorno no que se refere ao 

levantamento de materiais, a iniciativa de enviar o referido questionário favoreceu a 

realização de duas entrevistas muito instigantes que, além de possibilitarem o acesso a 

vários documentos, indicaram trajetórias diferentes, mas também complementares no 

que diz respeito à constituição da cultura do magistério. 

Uma delas aconteceu na cidade de São Vicente, com um professor que desde o 

início do estudo já havia mandado inúmeras cartas e materiais referentes à carreira do 

magistério, mostrando, com isso, grande interesse em participar da pesquisa. Por meio 

desse relato, pôde-se ter acesso a diversas opiniões sobre o cargo de supervisor de 
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ensino, bem como sobre a função de assistente técnico jurídico. Além disso, foi também 

possível realizar um breve estudo sobre um processo judicial emprestado por esse 

professor que, segundo as percepções formadas por ele, serve para mostrar o peso do 

poder dos homens na carreira do magistério, justificando, inclusive, a permanência 

destes numa profissão mal-remunerada e com baixo prestígio social. 

A segunda entrevista realizada se deu com um professor que já havia sido 

entrevistado para a pesquisa de mestrado e que, por apresentar muita ligação com a 

carreira do magistério, dispunha de materiais preciosos sobre sua prática profissional, 

bem como do desejo de mais uma vez contribuir com a pesquisa. Além de artigos 

publicados em jornais e revistas, o que, segundo ele, indicava o pensamento político 

corrente na época, esse professor criava seus próprios materiais pedagógicos em forma 

de poesias, pois assim ele acreditava ser mais fácil transmitir os conhecimentos aos 

alunos. 

Também por meio do questionário aplicado, chegou-se a um dado extremamente 

relevante à pesquisa: a existência de numerosos professores que têm o diploma do curso 

de Direito e que geralmente atuam em funções existentes nas Diretorias de Ensino. Esse 

é um dado que já havia se mostrado relevante na pesquisa desenvolvida no mestrado, 

mas àquela época não foi possível estudá-lo devido à exigüidade do tempo. No entanto, 

como ele novamente se revelou indicativo de um perfil marcante entre os professores, 

considerou-se a importância de analisar esse dado na presente pesquisa. Para tanto, foi 

aplicado um novo questionário àqueles professores que colaboraram anteriormente e 

que se enquadravam nesse perfil. Além destes, foram também indicados, novamente por 

um dos funcionários da UDEMO, mais dez outros nomes de professores que 

apresentavam esse perfil, totalizando, assim, vinte questionários enviados. 

A idéia de aplicar um novo questionário a esse grupo de professores visava 

compreender melhor o que a posse do diploma do curso de Direito representava na 

carreira do magistério. Vale destacar que, até onde se sabe, não existem pesquisas que 

tratam desse tema e, portanto, este pareceu ser um solo fértil para análises, 

principalmente porque se constatou que entre as décadas de 1950 e 1980, período 

tomado na presente pesquisa, a grande maioria que exercia a função de assistente 

técnico jurídico era constituída por homens. 
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Retomando, dos vinte questionários enviados nessa segunda etapa da pesquisa, 

14 foram respondidos e, dentre estes, um chamou a atenção por revelar a história de um 

professor que deixou a carreira do magistério, após ter cursado Direito, para atuar como 

Delegado de Polícia. Entretanto, apesar dessa mudança de profissão, ele afirma no 

questionário que se arrependeu de sua decisão, pois gostava muito mais de ser professor 

do que de atuar nessa nova área. Essa foi uma constatação bastante curiosa, pois se 

acreditava inicialmente que a busca pelo curso de Direito representava uma 

oportunidade de, finalmente, exercer uma profissão desejada. Mas, o que se pode 

pensar, com base na experiência relatada por esse professor, é que se trata de mais uma 

das táticas encontradas por alguns profissionais do magistério para se sentirem mais 

valorizados nessa mesma carreira. 

Esperava-se poder contar, no entanto, com um número maior de participantes 

com esse perfil, mas apesar das buscas incessantes, apenas o primeiro nome dos 

professores ou, então, um de seus sobrenomes é que era lembrado. Sendo assim, não se 

pôde descobrir com precisão quem eram essas pessoas e, desse modo, nenhum outro 

professor foi contatado. Aliás, foi justamente em uma dessas buscas que a terceira 

entrevista ocorreu, de um modo um tanto inesperado, mas trazendo ao estudo novas e 

importantes informações, especialmente sobre a função de assistente técnico-jurídico e 

sobre os relatórios dos antigos inspetores e dos supervisores que atuaram nas décadas 

em estudo. Em uma das visitas realizadas à Secretaria de Educação, fui apresentada a 

um professor que trabalhava na época como assessor jurídico da CEI (Coordenadoria do 

Ensino do Interior), que se mostrou muito solícito e aceitou, de imediato, conceder uma 

entrevista. 

Por se acreditar inicialmente que em cada uma das Diretorias de Ensino existia 

um profissional atuando como assistente técnico jurídico, e que este deveria possuir, 

além da formação em Pedagogia, também o diploma do curso de Direito, optou-se por 

enviar novamente aos dirigentes uma solicitação para que fosse encaminhado àquele 

profissional um questionário que, dessa vez, buscava informações sobre a forma de 

provimento dessa função, a formação necessária para desempenhá-la e, ainda, o tipo de 

trabalho nela desenvolvido. Foram enviadas, então, 88 correspondências compostas de: 

uma carta ao dirigente, na qual eram explicados os objetivos daquele novo contato; um 

questionário, que deveria ser respondido pelo assistente técnico-jurídico; e, finalmente, 

visando facilitar o retorno, um envelope já selado e endereçado. 
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Diferentemente da primeira vez em que se tentou um contato com as Diretorias, 

um número bem mais significativo delas atendeu à solicitação. Ou seja, 41 retornos 

foram obtidos, mas entre estes apenas 13 diziam respeito ao questionário propriamente 

dito. Os demais, isto é, 28, continham despachos e ofícios escritos pelos próprios 

dirigentes afirmando que, naquela unidade, não havia nenhuma pessoa desempenhando 

tal função. Descobriu-se, então, que apesar de estar prevista no quadro de funcionários 

das Diretorias a função de assistente técnico-jurídico, esta é, na verdade, freqüentemente 

desempenhada no dia-a-dia por professores, diretores ou supervisores que detêm um 

conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a legislação e que pode, por isso, 

aconselhar seus colegas quanto aos problemas existentes nas escolas. 

De qualquer forma, ficou claro que era apenas desejável, e não absolutamente 

indispensável, que esse profissional tivesse realizado o curso de Direito. O importante 

era, na realidade, o conhecimento adquirido sobre as leis e suas aplicações no cotidiano. 

Além disso, descobriu-se, também, que essa função não aumentava os vencimentos do 

profissional que a exercia. Quer dizer: um professor que fosse designado a ela 

continuava recebendo o salário equivalente ao seu cargo; um diretor, idem; e assim por 

diante. O diferencial, segundo os assistentes que responderam ao questionário, era 

apenas o acúmulo de trabalho e o desgaste, principalmente por se tratar de uma função 

que só lidava com os mais variados problemas. No entanto, o que se pode pensar, com 

isso, é que a função de assistente técnico-jurídico oferecia aos profissionais, além disso, 

um status que aqueles cargos próprios à carreira não ofereciam. Era um “algo a mais” 

que lhes garantia um diferencial na forma como seus colegas, e principalmente a 

sociedade em geral, o via. 

Porém, é importante ressaltar que, das 13 respostas obtidas, nove diziam respeito 

à experiência de mulheres e apenas quatro, às de homens. Por isso mesmo é que não se 

realizou uma análise mais aprofundada dos dados levantados por meio da aplicação 

desse questionário, visto que aqui, nesta pesquisa, o que se buscou foram somente as 

experiências dos homens e, com um número tão baixo, seria difícil localizar algum tipo 

de tendência. De qualquer forma, acredita-se que essa tentativa foi extremamente válida, 

pois antes dela, acreditava-se realmente que em todas as Diretorias havia um assistente 

técnico-jurídico e que esse profissional deveria ter, além do diploma em Pedagogia, 

também o diploma em Direito, e isso tudo não é verdadeiro. 
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3.2. Dificuldades compartilhadas 

 

No decorrer das leituras realizadas ao longo desta pesquisa, observou-se que 

algumas das obras consultadas se destacaram por apresentar as mesmas dificuldades 

aqui encontradas. Uma delas é a dissertação de mestrado defendida por Ricardo Ribeiro 

no ano de 1990, intitulada Inspeção e escola primária em São Paulo: trabalho e 

memória, na qual são analisadas, por meio de entrevistas, as opiniões formadas por 

diversos profissionais do magistério sobre a figura do antigo inspetor do ensino 

primário de São Paulo. O período estudado por Ribeiro compreende os anos de 1930 a 

1945 e as entrevistas foram realizadas com antigos professores, diretores, inspetores, 

auxiliares de inspeção e delegados de ensino, totalizando 9 homens e 11 mulheres. 

 Foram também analisados por ele alguns documentos encontrados, conforme 

dito pelo autor, em “porões e sótãos de escolas”, bem como informações contidas nos 

Anuários de Ensino, na Revista do Professor e na Revista Educação. No entanto, o 

autor também reclama da falta de documentação sentida por aqueles que desejam 

realizar uma pesquisa educacional em nosso país. Segundo ele, “os mais variados 

documentos produzidos há cinco ou dez anos atrás, de maneira geral, terminam seus 

dias em um eficiente incinerador” (p. 19). Infelizmente essa foi também a conclusão a 

que se chegou a presente pesquisa, tal como detalhado no item anterior. 

Ribeiro (1990) continua sua observação revelando que “alguns dos documentos 

são preservados apenas por interesse pessoal daqueles que participaram de sua 

elaboração e levaram cópias para seus arquivos pessoais” (p. 19). Por isso mesmo é que 

a iniciativa de enviar questionários aos antigos professores pareceu bastante fértil para a 

continuidade do trabalho, apesar do baixo retorno. 

Sobre as informações procuradas na Secretaria de Educação, Ribeiro (1990) 

discorre sobre as dificuldades em consegui-las. De maneira muito semelhante à situação 

vivida nesta pesquisa, o autor revela que 
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[...] realizar pesquisa nesse órgão é muito difícil. O que mais se 
encontra são pessoas que entendem que o início da História da 
Educação Paulista aconteceu quando começaram a trabalhar na 
referida instituição. Não é só pelo fato de não saberem onde se 
encontram informações com cerca de trinta ou quarenta anos de 
existência, mas pelo espanto que demonstram quando alguém as 
procura. Diversos arquivos estão literalmente perdidos e é muito 
difícil encontrar qualquer pessoa que possa dar seguras informações. 
Foi comum conversarmos com alguém que por sua vez indicava outra 
pessoa, que indicava outra, que indicava uma outra, que acabava 
indicando a primeira com que já tínhamos conversado. (p. 27) 

 

Prosseguindo, ele mostra que outra situação comum encontrada na Secretaria de 

Educação é a exigência de pedidos de autorização a diversos “chefes” para realização de 

quaisquer consultas, “antes mesmo de informar se o que [estamos] procurando [é] do 

conhecimento deles” (p. 27). Por essa razão também é que a visita ao Arquivo 

Intermediário do Estado, conforme já mencionado, acabou por não ocorrer, já que, além 

de não se ter conseguido as tais autorizações, outro fator que a impediu foi a completa 

desorganização deste, sendo que os próprios funcionários não souberam dizer com 

precisão quais documentos encontram-se armazenados lá. 

Como se vê, os caminhos trilhados pela autora desta tese, pouco mais de uma 

década após a elaboração do trabalho de Ricardo Ribeiro, levaram às mesmas 

dificuldades apontadas pelo pesquisador e, mais do que isso, as saídas também 

acabaram por seguir a mesma direção, isto é, a realização de entrevistas com os 

profissionais que, cada um a sua maneira, ajudaram a delinear a História do Magistério, 

seja por meio das práticas ou das representações formadas. 

Outro trabalho que se aproximou deste, inclusive no que diz respeito às 

dificuldades vividas, é o elaborado por Eleny Mitrulis em 1993. Em sua tese de 

doutorado, intitulada Os últimos baluartes: uma contribuição ao estudo da escola 

primária – as práticas de inspeção escolar e de supervisão pedagógica, a autora realiza 

um exame das transformações que ocorreram nas práticas de orientação de ensino 

anteriores à implementação da Lei 5.692, de 1971, no âmbito da função de inspeção 

escolar. 

O período por ela investigado vai de 1945 até 1970 e os procedimentos 

metodológicos constituíram-se de entrevistas com os próprios sujeitos envolvidos nas 

práticas e orientações do ensino e consulta a um “corpus documental” que, segundo a 

autora, “compõe, amplia, contextualiza, confronta, suscita interpretações face às 

informações e vivências contidas nos testemunhos obtidos” (p. 11), tais como: planos de 
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trabalho, horários, programas, diários e semanários, legislação e orientações oficiais e, 

ainda, artigos de revistas e jornais e obras da literatura. 

Contudo, situações iguais às descritas por Ribeiro também foram apontadas por 

Mitrulis (1993) na busca por documentos, inclusive pelos relatórios mensais de 

inspetores e auxiliares de inspeção e relatórios anuais das delegacias de ensino. Nas 

palavras da autora, 
 

[...] na expectativa de encontrá-los foram realizadas inúmeras 
peregrinações pelos meandros da Secretaria de Educação, junto a 
órgãos como CENP, DRHU, CEI, Arquivo Histórico do Estado, além 
de buscas em arquivos mortos de delegacias de ensino e de escolas, 
que se mostraram infrutíferas. O saldo inexpressivo ilustra uma 
cultura escolar pouco sensibilizada para o valor de sua memória, ou 
ainda, uma “cultura do esquecimento” e uma prática voltada para o 
registro como mero instrumento de controle burocrático. (p. 16) 

 

Tentando suprir essa falta de documentação, foram realizadas pela autora  

22 entrevistas: 10 com mulheres e 12 com homens. Além disso, ela examinou a Revista 

do Magistério, a Revista do Professor e a Revista de Educação. A autora analisa, assim, 

o ingresso e as condições de vida dos antigos inspetores, sua formação e origem social, 

as dificuldades encontradas na tarefa de ensinar e de inspecionar, as condições de 

trabalho, entre outros aspectos, no âmbito da Escola Primária e dos Grupos Escolares. É 

feita, em resumo, uma descrição de situações vividas por esses profissionais nesses dois 

campos de atuação com base nos relatos recolhidos e, como pano de fundo, a autora 

mostra como era o contexto vivido de acordo com as leis. 

Após ler detidamente o trabalho desenvolvido por Mitrulis, constatou-se que o 

estudo dos Termos de Visita, que eram elaborados pelos inspetores e pelos supervisores 

na ocasião de suas visitas às escolas, poderia propiciar a esta investigação análises 

pertinentes. Como é possível perceber nos depoimentos colhidos por ela, esse 

documento era tido como um “interessante instrumento de controle a serviço do reforço 

das autoridades envolvidas” (p. 89). Nas palavras de um de seus entrevistados, 

 
Os termos de visita, além da administração superior poder avaliar o 
trabalho do inspetor escolar, era também uma espécie de arma na mão 
do diretor. Se precisasse fazer uma observação a uma professora, era 
só dizer que o inspetor escolar recomendou tal coisa. Se a professora 
começasse com rebeldia, o diretor podia dizer: “Não Senhora! É uma 
determinação superior”. (Apud Mitrulis, 1993, p. 89) 
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Assim, a autora, com base nos relatos dos professores, detalha o conteúdo desse 

documento: 

Terminada a visita, o inspetor registra em um livro de termos de 
visitas o que observara, suas orientações ao professor, inclusive a aula 
modelo que porventura ministrara. É possível depreender dos 
depoimentos que os estilos de termos de visitas eram muito variados. 
Havia os formais e sucintos, via de regra uma fórmula repetida 
invariavelmente a cada visita, os elogiosos, os críticos e os que 
traziam sugestões concretas ao professor. Os termos de visita podem 
ser considerados o maior repositório das atividades de inspeção. Além 
disso, relato houve em que o depoente afirmava ter usado o termo de 
visita como um meio de comunicação e cobrança do delegado de 
ensino: “O senhor leu o termo de visitas daquela escola? Não? Como 
não? Pois então leia, porque eu tenho um problema para o senhor”. O 
delegado de ensino ia lá e lia. (Mitrulis, 1993, p. 34-5) 

 

Tendo em vista tais constatações, a consulta a esses documentos acabou se 

apresentando como uma das saídas encontradas para o prosseguimento da investigação. 

Afinal, o que se acreditava inicialmente era que os Termos de Visita traziam registros de 

diversas situações que ocorriam nas escolas, sendo que, segundo o que foi apresentado 

anteriormente, sua confecção e seus resultados pareciam realmente ser peças 

importantes para se entender as práticas que compunham o cotidiano dos profissionais, 

além de estarem de acordo com uma determinação legal. 

Além disso, tal como já mencionado, a grande maioria dos professores que 

respondeu ao primeiro questionário entendeu que os relatórios elaborados pelos antigos 

inspetores e pelos supervisores eram os próprios Termos de Visita, cujo documento 

original ficava guardado na escola e sua cópia é que era entregue ao delegado de ensino. 

Sendo assim, um outro caminho adotado nesta pesquisa visando à busca de 

dados empíricos refere-se às visitas realizadas em escolas que informavam, quando 

solicitado, dispor de alguns dos Termos de Visita deixados por inspetores e por 

supervisores ao longo das décadas em estudo. Como dito anteriormente, em algumas 

das cartas enviadas pelas Diretorias de Ensino, ainda na primeira etapa da pesquisa 

empírica, era possível encontrar nomes de escolas que possivelmente dispunham de tais 

documentos. 

Diversas visitas foram realizadas, mas a situação vivida acabava sendo sempre a 

mesma: apesar de permitirem o acesso ao arquivo-morto, nenhuma instrução para a 

procura era dada e, em meio a tantos papéis, Termo algum era encontrado. E mais: ao 

serem questionados sobre o paradeiro desse documento, os funcionários das escolas 

geralmente respondiam em coro que justamente estes haviam sido incinerados ou 
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simplesmente jogados fora, sugerindo que, de fato, tanto os relatórios dos antigos 

inspetores quanto os termos de visita diziam respeito ao mesmo documento, tal como 

indicado pelos professores. 

 

 

 

3.3. Os caminhos possíveis 

 

Tendo em vista as dificuldades anteriormente relatadas, concluiu-se que algo 

diferente e mais eficaz deveria ser feito. Uma das saídas encontradas foi solicitar ajuda 

de pessoas que têm um contato mais estreito com a direção de algumas escolas antigas, 

pois a essa altura acreditava-se que somente assim é que seria possível conseguir a 

permissão para o acesso aos documentos. Duas pessoas foram contatadas: uma 

funcionária de um Centro de Memória, que se dizia extremamente apta a ajudar, visto 

que, segundo ela, pelas suas mãos já haviam passado inúmeros Termos de Visita; e um 

funcionário da CEI (Coordenadoria do Ensino do Interior) que, conforme já adiantado, 

foi um dos entrevistados desta pesquisa. 

No que se refere ao primeiro caso, infelizmente nada concreto foi conseguido, 

apesar de muitas promessas e de uma aparente facilidade para o acesso aos documentos. 

De acordo com essa pessoa, sua formação como arquivista lhe proporcionava uma 

maior habilidade em tratar com materiais antigos, bem como com os funcionários das 

escolas que, segundo ela, se encantavam com o trabalho de organização dos respectivos 

arquivos-mortos que ela oferecia em troca de suas buscas. Aliás, de acordo com suas 

percepções, era justamente esse o grande diferencial entre ela e qualquer outra pessoa 

que se dirige até uma escola com o intuito de pesquisar em seus arquivos. Entretanto, o 

único material levantado por essa pessoa diz respeito a um caderno de Termos de Visita 

de uma escola particular da cidade de São Paulo, mas por se estar estudando o sistema 

público de ensino, esse material teve de ser desprezado. 

Já no segundo caso, com apenas alguns telefonemas, um bom número de Termos 

foi conseguido. O que se pode pensar, com isso, é que o funcionário da CEI[ab25], por ser 

uma pessoa muito conhecida e respeitada pelos dirigentes de todas as Diretorias de 

Ensino, conseguiu, como ninguém mais, convencê-los da seriedade desta pesquisa e, 

principalmente, tranqüilizá-los quanto à utilização desses documentos. 
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No entanto, também nesse caso a situação acabou se tornando mais difícil do 

que parecia ser. Apesar de todo o interesse inicial do professor em colaborar com a 

pesquisa e, mais, apesar de ele ter deixado claro que poderia conseguir quantos Termos 

quisesse, de todas as Diretorias do estado, para a data que fosse preciso, sua ajuda se 

limitou em algumas poucas, porém valiosas, tentativas. Das 88 Diretorias de Ensino 

existentes, três foram contatadas por ele e, por meio destas, foram localizados  

270 Termos. É inevitável o questionamento sobre quantos documentos mais poderiam 

ser levantados se outras Diretorias fossem contatadas por esse professor, mas 

infelizmente essa pergunta terá de ficar sem respostas, pois, como dito anteriormente, 

apesar de mostrar muita facilidade para o levantamento desse material, ele realmente 

preferiu encerrar sua participação na pesquisa. 

Desse modo, concluiu-se que a única maneira de se levar adiante esta 

investigação, sem deixar que seus objetivos fossem perdidos, seria contando, mais uma 

vez, com a colaboração dos próprios professores, por meio de seus relatos orais sobre 

suas experiências profissionais. A perspectiva que se teve em vista, com isso, foi a de 

conhecer melhor os modos de trabalho, as representações formadas e, também, as 

táticas utilizadas para a permanência em uma profissão marcadamente feminina, 

buscando, assim, indícios da formação de uma cultura nova e singular no magistério. 

Por se considerar que as entrevistas realizadas para a pesquisa de mestrado não 

haviam ainda sido analisadas sob essa nova temática – e devido à exigüidade do tempo, 

que não permitiria a realização de novas entrevistas –, optou-se por retomá-las aqui, 

visto que já àquela ocasião todos os professores participantes tiveram a oportunidade de 

contar suas experiências, muitas vezes desde os tempos em que ainda eram alunos até o 

momento em que chegaram a assumir os mais altos postos da carreira do magistério. 

Sendo assim, muitas práticas, percepções, táticas, enfim, toda uma história profissional 

pôde ser contemplada, mas nem tudo foi tomado para análise no estudo desenvolvido no 

mestrado. 

Decidiu-se, portanto, entrar novamente em contato com cada um dos professores 

participantes na primeira fase para pedir-lhes permissão para a utilização de seus 

depoimentos nesta pesquisa de doutorado, além de se estabelecer um acordo formal para 

tanto. Com exceção de três deles, que sequer responderam à solicitação, os demais 

concordaram de imediato e preferiram, inclusive, ser chamados por seus nomes 
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verdadeiros19. A esposa de um deles entrou também em contato por telefone para dizer 

que seu marido havia falecido, mas que ela tinha certeza de que ele gostaria de 

continuar fazendo parte do estudo. Portanto, ela queria saber se poderia, ela mesma, 

assinar o acordo em nome dele, e assim foi feito. 

Desse modo, das 18 entrevistas realizadas naquela ocasião, 15 puderam ser 

somadas às três entrevistas coletadas especialmente para a pesquisa de doutorado, 

chegando-se, então, a 18 relatos de homens que exerceram praticamente todos os cargos 

existentes na carreira do magistério e que, por meio de suas histórias, revelaram seus 

modos de trabalho, suas percepções pessoais e suas práticas profissionais, que poderiam 

– ou não – estar de acordo com alguma norma, mas que, sem dúvida alguma, os fizeram 

sentir, na maioria das vezes, muito orgulho do trabalho que realizaram e que certamente 

ajudou a delinear a história dessa profissão. 

 
 

�  � 

 

Em suma, os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa, desde o 

seu início, constituíram-se então de: 

• visitas a arquivos, Diretorias de Ensino, Secretarias de Educação, escolas, 

museus, bibliotecas e coordenadorias, tanto da capital quanto do interior; 

• envio de uma carta de solicitação de documentos antigos a todas as unidades das 

Diretorias de Ensino, da UDEMO (Sindicato dos Especialistas em Educação do 

Estado de São Paulo), da APEOESP (Sindicato dos Professores do Ensino 

Oficial do Estado de São Paulo), do CPP (Centro do Professorado Paulista) e da 

APASE (Sindicato dos Supervisores do Magistério no Estado de São Paulo), 

abrangendo a capital, o interior e o litoral, totalizando 290 correspondências; 

• envio de questionário a 164 professores, cujos nomes foram localizados no 

cadastro de sócios da UDEMO e a partir de indicações feitas por alguns dos 

sindicatos e das diretorias que receberam a carta mencionada; 

• envio de um questionário a 20 professores que fizeram o curso de Direito após 

seu ingresso na carreira do magistério; 

                                                 
19 No mestrado, ficou combinado que todos os nomes seriam substituídos por pseudônimos para preservar 
a identidade dos informantes. No entanto, ao assinalarem suas opções no acordo formal, todos os 
professores preferiram, nessa etapa do trabalho, ser identificados pelo próprio nome. 
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• realização de três entrevistas com professores que afirmaram dispor de um 

arquivo pessoal, contendo documentos diversos capazes de revelar a produção 

de uma cultura específica no magistério; 

• envio de 88 correspondências às Diretorias de Ensino do estado de São Paulo, 

contendo um questionário que deveria ser respondido pelo assistente técnico-

jurídico daquela unidade; 

• visitas em escolas do interior do estado, com o intuito de coletar Termos de 

Visita; 

• levantamento de Termos de Visitas pelo assessor jurídico da CEI (Coordenadoria 

do Ensino do Interior); 

• e, finalmente, releitura de 15 entrevistas realizadas ao longo da pesquisa de 

mestrado. 

 

 

 

3.3.1. Questionários 

 

Os homens no magistério 
 

O trabalho de coleta de dados realizado nesta pesquisa desenvolveu-se, tal como 

já referido, em diferentes momentos. Na primeira etapa do trabalho, foi elaborado um 

questionário, cuja principal finalidade era localizar acervos pessoais contendo 

documentos diversos sobre as práticas profissionais de homens que fizeram carreira no 

magistério público do estado de São Paulo entre as décadas de 1950 a 1980. Dos  

164 questionários enviados, 48 foram respondidos, porém nem todos da mesma 

maneira: uma carta retornou ao remetente, pois o respectivo professor havia se mudado; 

outra foi respondida pela filha do professor, que informou que seu pai havia falecido 

recentemente; um questionário foi respondido via e-mail e o restante – 45 – foi entregue 

via correio. 

Houve ainda dois professores que, em vez de responderem ao questionário, 

preferiram entregar diretamente os materiais que haviam guardado em seus acervos. Um 

deles emprestou um livro e onze CDs referentes à história de várias escolas de sua 

região, cujo trabalho de coleta de dados e de produção foi todo feito por ele. É curioso 

observar, porém que, nesse caso, apesar de questioná-lo por inúmeras vezes sobre como 
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foi que ele chegou aos dados e aos documentos referentes àquelas unidades escolares, 

nenhuma resposta concreta foi obtida. Ele apenas dizia que “as escolas não têm nada 

guardado” e que “fotos e documentos foram jogados no lixo”. Apesar de tais 

declarações serem contraditórias à produção de seu trabalho, nada mais foi conseguido. 

O que se percebe, com isso, é que esse professor desejava tão somente 

apresentar seu material, sem deixar transparecer a forma como ele o produziu, talvez 

com receio de que o objetivo desta pesquisa fosse o mesmo que o motivou a estudar a 

história e resgatar a memória de unidades escolares. Ou, então, o que se pode pensar é 

que, assim como muitos outros professores estudados nesta pesquisa, desde a Iniciação 

Científica, inclusive, esse professor apresentava uma necessidade muito intensa de 

mostrar suas habilidades na profissão que, segundo sua percepção, o fizeram se tornar 

referência em determinado aspecto. 

Essa constatação merece ser destacada no presente estudo, pois o que se percebe, 

ao se tomar também por base trabalhos que versam sobre as experiências das mulheres 

no magistério20, é que se trata de um comportamento marcadamente masculino, que 

encontra uma explicação bastante peculiar nas discussões sobre a questão das 

masculinidades. 

Já com relação ao segundo professor que optou por enviar seus materiais, o que 

se passou foi uma situação bastante curiosa. Apesar de ele ter emprestado à 

pesquisadora um processo judicial, que será analisado mais adiante, e mais oito livros, 

um manual, duas revistas e dois recortes de jornais que continham informações que ele 

julgava serem relevantes à pesquisa, ele simplesmente ignorou o questionário que 

versava sobre a sua experiência como professor, mas respondeu muito rapidamente o 

questionário aplicado na segunda etapa da pesquisa, que buscava informações sobre os 

professores que conquistaram o diploma do curso de Direito. 

Além disso, esse professor também enviou dezenas de cartas contendo as mais 

variadas sugestões de temas para a pesquisa e, o mais curioso, contendo assuntos que 

ele acreditava ser de extremo interesse de todo o corpo docente da Universidade de São 

Paulo, mas que, de acordo com suas percepções – ou talvez aspirações –, somente ele 

dispunha de sabedoria para entendê-los e explicá-los. Nota-se que esse professor 

também apresenta o comportamento descrito anteriormente, que faz com que esses 

profissionais, mesmo depois de terem se aposentado, continuem precisando justificar 

                                                 
20 Ver, por exemplo: Carvalho (1989), Bueno et alii (1993), Silva (1995), Ribeiro (1996),  
Sousa et alii (1996), Sarti (2005), entre outros. 
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sua escolha pelo magistério e se colocar diante da sociedade por meio de algum tipo de 

habilidade especial, que em suas percepções os fizeram ser muito valorizados, mesmo 

numa profissão tão desvalorizada. 

Vale destacar que esse professor é um dos que foram entrevistados no doutorado 

e, com base em seu depoimento, ficou ainda mais nítida a presença desse 

comportamento, misturado a uma curiosa reação às perguntas que lhes eram dirigidas: 

ao longo de toda a entrevista, ele discorria muito rapidamente sobre os assuntos 

levantados pela entrevistadora, em geral relacionados à sua experiência no magistério, e 

passava a maior parte do tempo falando sobre assuntos diversos, que ele mesmo elegia 

como sendo primordiais à pesquisa. Com isso, observa-se que sua opção em não 

responder ao primeiro questionário pode estar relacionada a uma espécie de fuga de sua 

própria história como profissional do magistério. 

Retomando a discussão sobre as respostas contidas no questionário aplicado, 

embora se saiba que tais dados são também uma rica fonte para análises, cabe lembrar 

que, para esta pesquisa, sua utilização apresentou um objetivo bastante claro, qual seja: 

localizar professores que dispunham de um arquivo pessoal contendo documentos 

referentes às suas práticas profissionais exercidas ao longo das décadas em estudo – 

1950 a 1980 – no estado de São Paulo. Por isso, o que vem a seguir se constitui de uma 

breve apresentação das respostas obtidas e de alguns aspectos que se mostraram 

relevantes para a continuidade da pesquisa. Não se aspirou, portanto, desenvolver aqui 

análises aprofundadas, principalmente porque as próprias questões contidas no 

questionário não visavam a isso. 

 

 

Perfil do grupo 

 

Pôde-se constatar que a maioria dos professores desse grupo é casada, nascida 

entre os anos de 1936 e 1950 e possui parentes que foram ou eram professores(as). 

Além disso, constatou-se ainda que a grande maioria freqüentou escola pública até o 

ginásio, sendo que o curso superior foi realizado, também pela maioria, em 

estabelecimentos privados. 
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Pouco mais da metade desse grupo de professores afirma ter realizado algum 

curso de especialização, na maioria dos casos, em estabelecimento privado. Já o 

mestrado e o doutorado foram realizados por uma parcela muito pequena desses 

profissionais. 

A maior parte deles teve experiência no ensino privado como docentes ou 

exercendo as funções administrativas da carreira e pouco mais da metade desenvolveu 

atividades profissionais concomitantes ao exercício do magistério. 

 

 

Cursos específicos de formação 

 

O antigo curso Normal não foi realizado por todos: tiveram essa formação 64% 

deles. Os demais cursaram outro tipo de segundo grau (científico, clássico ou técnico) e, 

posteriormente, realizaram alguma licenciatura. 

Curioso observar que o curso de Direito foi mencionado por dez desses 

professores (cerca de 20%), chamando a atenção para o fato de existir, na hierarquia da 

carreira do magistério, a função de Assistente Técnico-Jurídico nas Diretorias de 

Ensino, que deveria ser exercida especialmente por aqueles que, além de pedagogos, 

fossem também advogados. Ou seja, alguns, além de se especializarem em Pedagogia, 

também realizaram o curso de Direito para, provavelmente, poderem ir mais além na 

carreira, já que não deixaram o magistério. 

Foi justamente por conta desse número tão significativo que se optou por enviar 

um novo questionário a esses professores, buscando melhor compreender a existência 

dessa função, as formas de provimento, bem como o perfil do profissional que a exercia. 

Retomando, constatou-se também que o curso de Pedagogia foi realizado por 

praticamente todos eles (92,9%), sendo que um número bastante alto o realizou no 

início da década de 1970, quando passou a ser exigido esse diploma para a ocupação 

dos cargos administrativos da carreira. Vale atentar para o fato de que o número de 

professores que não cursaram o antigo Normal é bem próximo do número daqueles que 

não escolheram a Pedagogia como primeira graduação, mostrando que o ingresso na 

carreira do magistério nesses casos seguiu um caminho diferente. Ou seja, em vez de 

estes terem logo optado pelo Normal, optaram por um outro tipo de segundo grau e, 

também, por um outro tipo de curso superior, provavelmente por trazerem consigo 

outras expectativas profissionais, diferentes da de ser professor primário. 
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Início na carreira do magistério 

 

Grande parte do grupo iniciou a carreira do magistério na década de 1960, com 

idade entre 21 e 25 anos, atuando em escolas públicas, situadas em zona urbana e 

lecionando em classes heterogêneas do antigo curso primário. Além disso, a maioria 

desses professores já estava formada quando iniciou a carreira profissional. 

No entanto, a efetivação no magistério público ocorreu, para a maioria deles, 

entre os anos de 1976 e 1980, portanto, após quase vinte anos de exercício profissional. 

Além disso, o período de exercício da docência para esse grupo variou, para uma ligeira 

maioria, entre 26 e 30 anos. 

Também o início da carreira administrativa ocorreu para muitos deles na década 

de 1980, com idade entre 31 e 45 anos, ou seja, pouco mais de vinte anos após o 

ingresso no magistério e praticamente na mesma época da efetivação. Assim, notou-se 

que esses professores optaram por se efetivar na carreira não como docentes, mas já em 

algum cargo administrativo, especialmente o de diretor de escola. Aliás, os dados 

mostram também que o primeiro cargo administrativo ocupado por cerca de 50% desse 

grupo foi realmente esse. 

Por fim, considerando a contagem de cargos ocupados ao longo da carreira 

administrativa, percebeu-se que um número muito grande desses professores atuou 

como assistente de direção (um cargo de confiança) e como diretor de escola. É bem 

provável que isso se deva ao fato de se ter partido principalmente dos cadastros de 

sócios da UDEMO para a localização desse grupo de professores. Além disso, sabe-se 

que não há um número suficiente de cargos superiores para todos aqueles que os 

aspiram. De qualquer forma, a partir desses dados, passou-se a indagar o que teria feito 

com que vários desses homens tivessem permanecido na direção por opção, segundo 

suas respostas. 

A esse respeito, é importante destacar que até 1974 os inspetores escolares eram 

nomeados pelo governo e, a partir dessa data, poucos foram os concursos realizados 

para o preenchimento das vagas de supervisor de ensino (em 1981, 1986 e 1992). Com 

isso e de acordo com os dados obtidos por meio dos questionários, observou-se que 

aqueles que assumiram esse cargo o fizeram, na maioria das vezes, em caráter de 

substituição, o que também revela uma espécie de “nomeação”. Na pesquisa de 

mestrado (Vieira, 2002), foi possível constatar que a direção de escola era o cargo que 

menos dependia de indicações, em caráter de confiança, para o seu exercício. Desse 
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modo, não era suficiente ser homem para prosseguir na hierarquia do magistério. Era 

necessário, além disso, fazer parte de determinadas redes de poder para se chegar aos 

cargos mais altos da carreira. 

Em outras palavras, foi possível pensar, a partir de tais evidências, em interesses 

diversos, especialmente de ordem econômicas e salariais, mas também na existência 

dessas “redes de poder” que favoreciam alguns homens e, dessa forma, aqueles que 

delas faziam parte conseguiam acesso ao topo da carreira, uma vez que os cargos mais 

altos eram de “confiança”. Dessa forma, por mais que homens e mulheres tivessem a 

formação necessária para ascender na carreira, apenas alguns tiveram a chance de 

progredir pelas vias que iam além dos concursos e da busca de especializações. 

 

 

Percepções pessoais 

  

Continuando a apresentação do perfil desse grupo, observamos que a escolha 

pelo magistério foi determinada, para a maior parte deles, pelo gosto pessoal, também 

entendido como vocação, dom e afinidade com a profissão. Os trechos a seguir ilustram 

bem essa escolha: 

Sempre gostei de ser professor. Achava bonito liderar uma classe e, 
principalmente, formar um cidadão. (Afonso, 55)21 
 
Eu tinha aptidão, facilidade de comunicação e, na minha época, o 
salário era atrativo e havia estabilidade profissional. (Sérgio, 62) 
 
Vocação e, acima de tudo, a facilidade de freqüentar o curso normal. 
(Antônio, 65) 
 
Necessidade de trabalho e gosto pessoal. (Otávio, 61) 
 
Tinha vontade de ser professor. A carreira oferecia remuneração 
satisfatória e o ambiente de trabalho me atraía por ser diferente do 
que uma indústria, onde eu já trabalhava e me desagradava.  
(Alberto, 69) 

 

Coube, então, questionar em que medida o magistério pode ser entendido, nesses 

casos, como uma escolha que se faz considerando o gosto pessoal. Ou seja, entre os 

poucos cursos aos quais eles podiam ter acesso, talvez o magistério fosse realmente 

aquele que mais ia ao encontro de suas expectativas de profissionalização, mas isso não 

                                                 
21 O número que vem ao lado do nome do informante refere-se à idade deste na ocasião das respostas. 
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quer dizer que esses professores teriam feito a mesma escolha caso houvesse um 

número maior de possibilidades. Nesse sentido, as teorizações de Rodolfo Bohoslavsky 

e Pierre Bourdieu apresentadas no início deste trabalho são bastante esclarecedoras e 

importantes. 

Jane Soares de Almeida (1998), em seu trabalho intitulado Mulher e educação: a 

paixão pelo possível, trata também da questão das escolhas como sendo parte de um 

processo histórico e social; e não simplesmente uma opção que se faz apenas com base 

no gosto pessoal. Interessante observar, porém, que a autora focaliza a questão das 

mulheres professoras, enquanto que, nesta pesquisa, o foco recaiu sobre as experiências 

relatadas pelos homens que se tornaram professores, mostrando que a escolha pelo 

magistério, em ambos os casos, é permeada por relações e valores sociais – ou, de 

acordo com Pierre Bourdieu (2004), por  coações estruturais. 

No que se refere à aspiração pelos cargos administrativos, a grande maioria 

apontou como fator determinante a busca de melhoria salarial. No entanto, a crença de 

que os cargos administrativos eram cargos “masculinos” também aparece com ênfase. 

Isso quer dizer que, segundo as opiniões desses professores, havia maiores facilidades 

para que os homens assumissem tais cargos, uma vez que as mulheres não se 

interessavam por eles e, portanto, não concorriam às vagas. 

Além disso, uma outra representação comum nesse sentido era a de que os 

homens é que deveriam dirigir as mulheres e, por esse motivo, o acesso aos cargos 

administrativos era apenas uma conseqüência “natural” da carreira para eles. Embora 

essa idéia possa parecer à primeira vista um tanto simplificada, é importante levá-la em 

consideração, pois ela evidencia algumas das idéias que esses professores tiveram sobre 

a participação das mulheres na busca pelos cargos administrativos e que, para alguns 

deles, foram os motivos que os impulsionaram na carreira. 

Em outras palavras, parece que, para uma parcela considerável desses 

profissionais, a progressão na carreira se deu devido ao desinteresse das mulheres pelos 

cargos que seriam, “por natureza”, mais apropriados aos homens, o que os levou a 

pensar que elas não se caracterizavam como suas concorrentes. Os trechos a seguir, 

extraídos dos questionários, ilustram bem essas representações. 

 
Na minha opinião, por experiências próprias, sempre achei que a 
figura masculina em cargos de direção eram mais respeitadas, 
infelizmente. Não se respeita muito a figura feminina. (Ângelo, 65) 
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A sala de aula para os homens, principalmente no ensino 
fundamental, é uma forma de discriminação social. (Nivaldo, 50) 

 
Em primeiro lugar, porque financeiramente era melhor remunerado e, 
também, porque num ambiente onde prevaleciam as mulheres, o 
instinto de “chefe” dos homens fazia com que os mesmos 
procurassem se colocar numa posição superior às mulheres. 
(Valdemir, 70) 

 
Havia um certo tradicionalismo: mulher ensina, homem comanda.  
(Gilberto, 55) 
 
As oportunidades se ofereciam mais aos homens do que às mulheres. 
Existia certo preconceito a respeito da capacidade feminina na 
condução das responsabilidades administrativas do magistério, até 
mesmo pelas próprias mulheres. (Dorival, 64) 

 
No passado, não é que os homens se dirigiam prioritariamente para 
as carreiras masculinas do magistério. A desproporção se dava em 
virtude de poucas mulheres se aventurarem nas carreiras 
administrativas. (Irineu, 66) 

   

Ao serem questionados sobre o momento em que se tornou nítido o desinteresse 

dos homens também pelos cargos administrativos, a totalidade do grupo mencionou a 

defasagem salarial como sendo um marco. No entanto, também para grande parte deles, 

a partir do momento em que as mulheres passaram a ocupá-los, muitos homens optaram 

por deixar a profissão e exercer outras atividades, fora do magistério. Essa 

representação é muito significativa para as análises aqui propostas, pois mostra que, de 

fato, conforme apontou Pedro Paulo de Oliveira (1998), uma das necessidades do 

modelo masculino é ser diferente das mulheres. Assim, quando um número muito 

grande delas passou a ocupar determinado espaço, o que se assistiu foi uma progressiva 

saída dos homens, para que, de acordo com suas opiniões, eles não fossem associados a 

significados femininos. Desse modo, não se pode ignorar que salário, relações de poder, 

hierarquias, classificações, discriminações, preconceitos etc. estão intimamente 

relacionados, até mesmo de modo inseparável, fazendo e refazendo as representações 

sobre o magistério e, também, as relações de poder existentes no interior  

dessa profissão. 

No início deste estudo, supunha-se que os textos legais e os discursos vigentes 

àquela época tentavam, de alguma maneira, imprimir nos homens certo direcionamento 

aos cargos considerados masculinos, ora por meio das posturas almejadas para sua 

execução e do perfil de profissional que se buscava, ora por meio dos conhecimentos 

específicos necessários à sua prática e das experiências anteriormente realizadas. 
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Acreditava-se, nessa perspectiva, que até mesmo a prática da leitura das leis poderia se 

configurar como produtora de valores masculinos, uma vez que, para alguns dos 

professores entrevistados nesta pesquisa, essa era, de fato, uma das atividades mais 

importantes para o exercício de um bom administrador. 

No entanto, a grande maioria dos professores afirmou no questionário nunca ter 

percebido algo que pudesse estar relacionado à existência, nos textos legais e nos 

discursos vigentes à época, de um possível direcionamento dos homens aos cargos 

administrativos, a não ser a utilização do masculino genérico na legislação, fato que já 

foi até mesmo discutido por pesquisadoras que abordam o tema das relações de gênero 

(Vianna et alii, 2003). 

Já em se tratando da forma de conhecimento da legislação educacional por parte 

dos professores, o que se constatou foi que praticamente todos eles afirmaram ser 

prática freqüente a consulta ao Diário Oficial para se ter acesso à legislação, mostrando 

que sindicatos, reuniões ou noticiários não eram buscados com essa finalidade. Com 

base nessa constatação, pode-se descartar a hipótese de que a linguagem oficial teria 

passado por várias instâncias até chegar aos professores, sofrendo, desse modo, 

simplificações ou interpretações variadas. 

Mais do que isso, o que se pode pensar é que, tal como mostrou Flavia Medeiros 

Sarti (2005) em sua tese de doutorado, haveria uma leitura legítima dentro do campo 

educacional, nesse caso representada pelo Diário Oficial22. Essa autora, com base 

especialmente nas conceituações de Pierre Bourdieu, mostrou que no Programa de 

Educação Continuada (PEC) os textos e livros utilizados pelos alunos regulares da 

Universidade de São Paulo eram considerados legítimos para a formação que se estava 

buscando. Por outro lado, as apostilas elaboradas especialmente para a realização desse 

Programa, apesar de serem baseadas naqueles mesmos textos e livros, não eram 

consideradas pelas alunas como sendo um material legítimo. Assim, elas acabavam 

optando pela aquisição do livro propriamente dito, mas afirmaram, nos depoimentos, ter 

pouquíssimo ou nenhum tempo para a sua leitura. 

No caso da presente pesquisa, o mesmo pode ocorrer quando se trata do acesso 

às determinações legais, isto é, a grande maioria dos professores que respondeu ao 

questionário afirmou ler assiduamente o Diário Oficial e deixou claro que outros tipos 

de leitura, com o mesmo objetivo, não eram realizados. Sendo assim, o que se pode 

                                                 
22 Sobre a produção de leituras legítimas, ver também: Orlandi (1993).  
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pensar é que, tal como as alunas do Programa de Educação Continuada, também esses 

professores diziam optar por uma leitura considerada legítima dentro do campo. Desse 

modo, de acordo com Pierre Bourdieu (2001), as declarações concernentes ao que as 

pessoas dizem ler são muito pouco seguras em razão daquilo que o autor chama de 

efeito de legitimidade: “desde que se pergunta a alguém o que ele lê, ele entende: ‘o que 

é que eu leio que mereça ser declarado?’” (p. 236). 

As declarações dos sujeitos sobre o consumo de bens culturais tendem a ser, 

então, marcadas por distorções derivadas de julgamentos sobre o que é socialmente 

mais aceitável. O universo da leitura costuma ser supervalorizado, dada sua forte 

associação à idéia de cultura. Por isso, o que os sujeitos dizem sobre suas leituras pode 

ser influenciado por inúmeros fatores, entre os quais: o que eles consideram que sejam 

as expectativas do pesquisador a esse respeito e o nível de confiança que a ele creditam; 

as imagens que nutrem sobre si próprios e sobre o lugar social que ocupam; o que 

consideram como práticas de leitura legítimas e, portanto, passíveis de serem 

mencionadas em uma situação de pesquisa; e o nível de percepção que têm sobre essas 

práticas. 

Continuando a análise das respostas obtidas por meio do questionário, no que se 

refere às percepções que o grupo teve sobre o cumprimento das leis na execução de seu 

trabalho, o que se percebeu é que a grande maioria se dizia apegado às leis, mas desde 

que o bom senso estivesse presente. Os trechos transcritos a seguir ilustram a quase 

totalidade das respostas dadas a essa questão: 

 
Tenho a impressão de que procurava fazer o melhor para os alunos e 
para a escola. Mas entendo que a legislação tem a função de dar um 
rumo, um norte às nossas ações e não engessar nossas decisões. 
Nessas questões, além das leis, o bom senso e o equilíbrio são fatores 
fundamentais para se dirigir uma unidade escolar. (Rubens, 65) 
 
Eu respeitava a legislação sem me deixar escravizar por ela.  
(Alberto, 69) 
 
Eu era apegado às leis, mas sem ser legalista ao extremo. Muitas 
questões cotidianas eram resolvidas pelo bom-senso. (Joaquim, 71) 
Fui apegado às leis tentando sempre agir com justiça e com bom 
senso. (Diógenes, 83) 
 
Quando era necessário, eu me baseava na lei, mas quando eu podia, 
eu aplicava uma forma menos rígida para lidar com os assuntos da 
escola. (Jerônimo, 81) 
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Com isso, observa-se que os professores realizavam práticas que não estavam 

exatamente de acordo com as normas impostas pelas leis. A apropriação que era feita 

destas gerava modos próprios de se tomar decisões e de se realizar o trabalho, que por 

meio da legislação deveria ser igual em todas as escolas, em todas as regiões do estado 

de São Paulo. No entanto, admite-se que cada professor apresenta um tipo específico de 

bom senso, visto que o que pode ser bom para um, às vezes é péssimo para outro, diante 

do mesmo problema ou situação a resolver. Dessa forma, no exercício da profissão, o 

que se vê são as demandas da prática cotidiana (inclusive dos interesses em jogo, 

institucionais e/ou pessoais) como fatores determinantes das ações que, em teoria, 

deveriam corresponder à letra da lei. 

Nesse sentido, pode-se constatar que, de acordo com Michel de Certeau (2003), 

como estratégias, foram produzidos textos normativos que visavam legitimar as práticas 

e uniformizar o sistema de ensino em geral. Porém, ao entrarem em contato com o 

universo escolar, esses textos foram sendo apropriados de diferentes maneiras por 

professores, alunos, diretores e demais profissionais envolvidos. Assim, com base nas 

respostas obtidas, é possível constatar que, tal como no caso de Minas Gerais, 

apresentado por Luciano Mendes de Faria Filho (1996) em sua tese de doutorado, 

também aqui em nosso estado existiram diferentes formas de apropriação das leis por 

parte dos professores e, conseqüentemente, uma cultura específica, diferente daquela 

pretendida pelo poder estatal, foi criada. 

Por fim, no que se refere às sugestões dadas por esse grupo de professores 

acerca dos lugares onde relatórios e outros documentos elaborados no exercício de suas 

funções poderiam ser localizados nos dias atuais, a grande maioria afirmou que todos os 

relatórios eram entregues nas antigas Delegacias de Ensino e, portanto, seria nas atuais 

Diretorias de Ensino que eles deveriam estar. No entanto, conforme já mencionado, 

muitos desses professores, ao responderem essa questão, identificaram os relatórios dos 

antigos inspetores e dos supervisores como Termos de Visita. Ao pedir esclarecimentos 

sobre essa nomenclatura a funcionários de algumas Diretorias de Ensino, constatou-se 

que uma prática muito comum era a utilização de uma folha de papel carbono entre a 

via que o supervisor deixava na escola e a que ele entregava nas antigas Delegacias de 

Ensino, fazendo com que o conteúdo de ambas fosse rigorosamente o mesmo. 

Um outro aspecto revelado foi que os Termos de Visita trazem a descrição da 

prática do supervisor na escola, suas observações, críticas e até mesmo elogios à escola, 

referentes a uma determinada data. Já os relatórios por eles produzidos se caracterizam 
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atualmente pela análise de diversos Termos de Visita, visando ao esclarecimento de um 

assunto específico. Quer dizer, quando há um processo contra determinada escola, por 

exemplo, o supervisor responsável por esta se dirige até ela e, com base em vários 

Termos, elabora um relatório que será utilizado perante a justiça. 

 

 

O curso de Direito: percepções 

 

A aplicação de um questionário que visava recolher dados sobre os locais onde 

os relatórios dos antigos inspetores e dos supervisores, bem como outros documentos 

elaborados pelos diversos profissionais da educação poderiam ser encontrados 

atualmente, apontou para uma situação bastante curiosa: dentre os 48 professores que o 

responderam, dez haviam realizado o curso de Direito após seu ingresso no magistério. 

Esse é um dado que já havia se mostrado relevante na pesquisa desenvolvida no 

mestrado, mas àquela época não foi possível estudá-lo devido à exigüidade do tempo. 

Mas, como ele novamente se revelou indicativo de um perfil bastante presente entre os 

professores, percebeu-se a importância de analisá-lo nesta pesquisa de doutorado. Para 

tanto, foi aplicado um novo questionário àqueles professores que colaboraram 

anteriormente e que se enquadravam nesse perfil. Além destes, foram também 

indicados, por um dos funcionários da UDEMO, mais dez outros nomes de professores 

que apresentavam esse perfil, totalizando vinte questionários enviados. 

Destes, 14 foram respondidos. No entanto, um deles foi devolvido em branco, 

pois a esposa do professor informou que ele havia falecido recentemente. Sendo assim, 

obteve-se 13 respostas válidas. É importante ressaltar, porém, que a intenção de elaborar 

um questionário acerca da escolha do curso de Direito como segunda graduação 

pretendia tão somente confirmar se esse seria, de fato, um caminho propício para o 

estudo. Portanto, não se aspira desenvolver aqui análises aprofundadas, mesmo porque o 

número de respostas obtidas não seria suficiente para isso. Trata-se da apresentação dos 

aspectos que mais se ressaltaram das respostas. 

Em primeiro lugar, observou-se que todos eles realizaram o curso de Direito em 

estabelecimentos particulares e após o ingresso na carreira do magistério. No entanto, 

apenas dois o fizeram antes de ocupar cargos administrativos. Os demais já atuavam 

como diretor de escola quando iniciaram o curso. Sendo assim, a justificativa mais 
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freqüente foi a busca do aprimoramento profissional por meio de um maior 

conhecimento sobre a legislação. 

Em outras palavras, a maioria desses professores informou que decidiu realizar o 

curso de Direito para poder atuar de uma maneira mais eficaz no cargo que já havia 

conquistado na carreira do magistério. Essa representação é bastante importante, pois se 

acreditava inicialmente que a busca por essa formação havia se dado pela intenção de 

abandonar o magistério e ingressar em uma outra profissão, mais reconhecida e de 

maior status. Um dos professores que respondeu ao questionário esclarece, pois, essa 

contradição: 

Eu pretendia prestar concursos para cargos de Procurador do 
Estado, Promotor Público etc. Contudo, por ocasião da conclusão do 
curso, eu percebi que a diferença salarial entre o cargo ocupado no 
magistério (diretor de escola) e os mencionados não era significativa 
para justificar minha saída. (Aderbal, 73) 

  

É muito comum o relato de que antigamente o salário de um promotor ou de um 

juiz era igual ao de um diretor de escola. Portanto, levanta-se a hipótese de que os 

profissionais que já haviam se efetivado nesse cargo buscaram a formação em Direito 

não apenas para aumentar seus vencimentos, mas sim para ter um diploma que lhes 

conferisse um maior prestígio social. Desse modo, a realização de um curso que forma 

“doutores” foi a maneira encontrada por muitos professores para afirmarem a sua 

masculinidade e, além disso ou junto a isso, obter maior reconhecimento social, tal 

como mostra o trecho abaixo: 

 
Atuando no magistério como jurídico, fiz meu nome no Direito 
Educacional e assim obtive muitas causas importantes. Hoje, mesmo 
aposentado, sou requisitado ainda a dar consulta e pareceres. Isso me 
rendeu muito dinheiro extra e o reconhecimento do meu trabalho, que 
é o mais importante. (José, 63) 

 

A carreira do magistério teria servido, nessa perspectiva, como uma espécie de 

suporte para permitir a realização desse outro curso, especialmente por se tratar de 

formação em instituição particular, como dito anteriormente. Acredita-se que a grande 

maioria desses professores, que não dispunha de condições econômicas para freqüentar 

um curso em uma faculdade particular quando mais jovem, realizou na época a 

formação possível – o curso de magistério – e, com o salário recebido nessa carreira, 

partiu para o curso de Direito. Entretanto, por já estarem ocupando, na maioria dos 

casos, um cargo efetivo, a opção de deixar o magistério após o término do curso não 
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lhes pareceu tão fascinante quanto no início deste. Sendo assim, esses professores 

passaram a desfrutar das vantagens – tanto econômicas quanto sociais – de terem um 

diploma que lhes conferia um maior status. 

Outro aspecto que se ressalta das respostas é a forma como os professores se 

referem à opção de continuar atuando no magistério, mesmo após a conquista do 

diploma do curso de Direito. Os trechos a seguir ilustram essa passagem: 

 
Eu já tinha 26 anos de trabalho no magistério. Além do mais, após os 
45 anos, o homem não tem mais emprego. Não havia possibilidade de 
escolha. A mudança era praticamente impossível. (Ivan, 71) 
 
Só nos últimos anos, quando a minha idade já influenciava no 
estímulo para novas pretensões, senti que os Governos não estavam 
mais interessados em oferecer um ensino da melhor qualidade, 
deixando defasar os salários e as verbas para a educação.  
(Aderbal, 73) 

 

Esses dois professores se referem à questão da idade como um fator 

determinante para a desistência da mudança de profissão. No entanto, o que se pode 

pensar, também, é que após tantos anos atuando no magistério, ambos certamente já 

haviam atingido certo domínio da profissão e de suas práticas. Com isso, realmente uma 

mudança de carreira significaria ter de aprender novas práticas e novas maneiras de 

obter sucesso. A esse respeito, Flavinês Rebolo Lapo e Belmira Oliveira Bueno (2002), 

em um artigo que focaliza a questão do abandono do magistério, afirmam que a 

capacidade das pessoas em se desvencilharem de valores e conceitos enraizados e que 

determinam ações e comportamentos é também limitada pelo medo e pela incerteza que 

o novo, de um modo geral, traz. 

Além disso, não se pode esquecer que a posse de um diploma do curso de 

Direito entre professores é algo muito mais significativo do que um advogado que teve 

experiências como professor ou como diretor de escola. Uma mudança de profissão, 

nessa perspectiva, significaria um regresso com relação à conquista do prestígio social, 

aparentemente tão almejado por esses profissionais. 

Apenas um professor se referiu ao magistério como uma carreira que lhe 

proporcionou a possibilidade de obter sucesso em sua vida: 

 
O magistério, apesar de ter sido a última das profissões escolhida, 
quase que uma imposição, foi quem me deu a oportunidade de fugir 
da regra geral dos jovens da minha época e do meu meio social, que 
era o samba, mulheres e cachaça. Venci. (Benedito, 69) 
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 Mais uma vez é possível pensar no diploma de Direito mais como um adereço, 

do que como um item fundamental para uma possível mudança de carreira, o que se 

torna ainda mais claro nas percepções que praticamente todos os professores que 

responderam ao questionário formaram sobre o magistério e sobre a carreira de 

advogado: 

O magistério é a minha própria existência. Nada seria sem ele. A 
profissão de advogado eu ainda não exerço, pois nunca me submeti 
ao exame da Ordem. Mas ela não deixa de ser um sustentáculo para 
as minhas aspirações. (Benedito, 69) 
 
Sou de família muito pobre e com pais doentes. Assim, desde pequeno, 
precisei auxiliá-los. Fui arrimo de família e industriário. Foi através 
do estudo que consegui melhorar de vida. Hoje tenho uma vida 
estável, com casa própria, carro do ano e um escritório de advocacia 
bem montado. Tenho esposa e filhos: um formado advogado pelo 
Mackenzie e outro engenheiro civil pela UFSCar. Tudo isso graças a 
Deus e a esses dois diplomas. (Aroldo, 66) 
 
No magistério encontrei minha maior realização. Como advogado, a 
decepção com o poder judiciário e com colegas. (Alfredo, 64) 
 
A profissão do magistério não representou realização pessoal em 
razão de não ter sido fruto de opção e por ter ficado decadente nos 
últimos anos de carreira. A de advogado acabou sendo frustrante, por 
eu não ter realizado os concursos pretendidos no início e pela falta de 
estímulo para exercer a advocacia após a aposentadoria como diretor 
de escola. Talvez esteja correta a assertiva de um candidato à 
presidência da OAB, não eleito, que segundo comentam teria 
afirmado que “não existe advogado de holerite”. (Aderbal, 73) 

 

Nesse último caso, em especial, nota-se que a questão do salário fixo é apontada. 

Com isso, mais uma hipótese pode ser levantada: como a profissão de advogado 

normalmente é exercida em caráter autônomo, foi no magistério que esses professores 

encontraram a possibilidade de ter um salário certo no final do mês, mesmo que fosse 

um salário mais baixo. Deixar a carreira, além de significar, como dito anteriormente, 

ter de aprender novas práticas e encontrar novas formas de se obter sucesso, significava 

também o risco de não ter mais o controle sobre os próprios vencimentos. Não é por 

acaso que um dos professores admite que o magistério e a advocacia são “duas carreiras 

que se completam, sendo que uma atua sobremaneira à outra” (Ademar, 63). 
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Tal como dito no início dessa apresentação, não se aspirava realizar aqui 

análises aprofundadas sobre essas questões, mas sim apresentar os aspectos que mais se 

ressaltaram das respostas obtidas e que mostraram uma maneira bastante curiosa de os 

homens que ingressaram no magistério terem constituído sua identidade profissional, 

isto é, por meio da simples obtenção de um diploma que carrega consigo significados 

sociais – e, quem sabe, masculinos – bastante fortes. 

 

 

 

3.3.2. Termos de Visita 

 

Tal como mencionado anteriormente, após ter lido o estudo de Eleny  

Mitrulis (1993) sobre o trabalho dos antigos inspetores e dos supervisores escolares, 

constatou-se que os Termos de Visita poderiam propiciar análises pertinentes a esta 

investigação, pois, de acordo com um de seus entrevistados, esse documento era 

considerado um “interessante instrumento de controle a serviço do reforço das 

autoridades envolvidas” (p. 89). Além disso, a grande maioria dos professores que 

respondeu ao primeiro questionário aplicado nesta pesquisa entendeu que os relatórios 

elaborados pelos antigos inspetores e pelos supervisores eram os próprios Termos de 

Visita, cujo documento original ficava guardado na escola e sua cópia é que era 

entregue ao delegado de ensino. 

Tendo em vista tais constatações, a consulta a esses documentos acabou se 

apresentando como uma das saídas para o prosseguimento da investigação. Afinal, o 

que se acreditava inicialmente era que os Termos de Visita traziam registros de diversas 

situações que ocorriam nas escolas, sendo que sua confecção e seus resultados pareciam 

realmente ser peças importantes para se entender as práticas que compunham o 

cotidiano dos profissionais, além de estarem de acordo com uma determinação legal. 

No entanto, o levantamento desse material não foi tão fácil quanto se pensava 

inicialmente. Apesar de algumas Diretorias de Ensino terem indicado nomes de escolas 

onde tais documentos estariam alojados, e apesar de se ter realizado incansáveis visitas 

nesses locais e em outros que, pelo fato de se tratar de estabelecimentos centenários, 

poderiam dispor do material, nada foi conseguido dessa maneira. Considerando tais 

dificuldades, concluiu-se que algo diferente e mais eficaz deveria ser feito. Como dito, 

uma das saídas encontradas foi solicitar ajuda de pessoas que têm um contato mais 
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estreito com a direção de algumas escolas antigas, pois a essa altura acreditava-se que 

somente assim é que seria possível conseguir a permissão para o acesso efetivo aos 

documentos. Duas pessoas foram contatadas: uma funcionária de um Centro de 

Memória e um funcionário da CEI (Coordenadoria do Ensino do Interior). 

No que se refere ao primeiro caso, infelizmente nada foi conseguido, apesar de 

muitas promessas e de uma aparente facilidade para o acesso aos documentos. O único 

material levantado por essa pessoa diz respeito a um caderno de Termos de Visita de 

uma escola particular da cidade de São Paulo; mas, por se estar estudando o sistema 

público de ensino, esse material teve de ser desprezado. Já no segundo caso, com apenas 

alguns telefonemas, um bom número de Termos foi conseguido. Ou seja, das  

88 Diretorias de Ensino existentes, três foram contatadas pelo funcionário e, por meio 

destas, foram localizados 270 documentos. 

[ab26]A forma como os Termos de Visita acabaram sendo obtidos inevitavelmente 

me remetem à recordação de todos os esforços dispensados no trabalho de busca dos 

documentos pretendidos. Foram horas e mais horas sentada em uma cadeira dura, dentro 

de salas vazias por onde as pessoas passavam e me olhavam, possivelmente se 

perguntando “quem é essa?”, “o que será que ela quer?”, e concluindo: “vou sair antes 

que ela me veja”. 

Tantas pessoas ouviram a minha solicitação e arrisco dizer que ninguém a 

compreendeu. Era possível perceber, somente pelo olhar daqueles que me recebiam, que 

a partir do momento em que era pronunciada a frase “desenvolvo uma pesquisa de 

doutorado na USP” as atenções se dispersavam. Sem que fosse possível concluir a 

apresentação dos objetivos desta pesquisa, lá estava eu novamente sentada à espera de 

outra pessoa que agiria da mesma forma. 

Sem contar a quantidade de telefonemas realizados, à procura de qualquer 

informação que pudesse indicar um caminho seguro, e de correspondências enviadas, 

nas quais eram depositadas todas as esperanças que ainda restavam. Pouquíssimas 

pessoas se deram ao trabalho de responder. As outras certamente pensaram: “tenho mais 

o que fazer”. Mas a busca tinha que continuar. 

Nas escolas, a recepção era um pouco diferente. Liam o ofício, sorriam para 

mim e me levavam geralmente a um quartinho escuro e empoeirado, repleto de 

armários, arquivos e estantes com uma papelada que parecia estar lá há séculos. Diziam 

que eu podia procurar os documentos à vontade, mas eu não sabia sequer por onde 

começar. Mexia em uma pasta, caíam outras três. E para colocar tudo no lugar? E onde 
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estavam os relatórios dos inspetores? Ou então os termos de visita? Após horas, às 

vezes dias, chegava-se à conclusão: “Ah, esses? Não, infelizmente eles não estão aqui; 

foram queimados”. 

Então eu pergunto: “e se alguém tivesse prestado atenção antes, será que tudo 

teria sido diferente?” Em menos de 15 dias, apareceram 270 Termos de Visita. No 

mínimo, um fato curioso. Tudo não havia sido queimado? Será que surgiram das 

cinzas? É claro que não. Sempre se soube onde eles estavam, em qual gaveta, em qual 

estante, em qual armário. Só que era preciso contar com a ajuda de um amigo para se ter 

acesso aos documentos. E com rapidez. 

Não se pode dizer, porém, que todo o tempo utilizado para essas buscas tenha 

sido em vão. Pelo menos agora é possível afirmar, com toda certeza, que não bastava 

um ofício com o timbre da Universidade de São Paulo para se ter acesso aos arquivos 

escolares nem uma explicação minuciosa sobre os objetivos desta pesquisa. O 

fundamental era contar com a colaboração de uma pessoa que, com apenas alguns 

telefonemas, conseguiu o que eu, em três anos e após inúmeras visitas e explicações, 

não havia conseguido ainda. 

 

 

O material coletado 

 

Um fato bastante curioso chamou a atenção ao se iniciar o estudo dos 

documentos levantados. Dos 270 Termos de Visita coletados, 174 concentram-se na 

década de 1980, sendo que, destes, apenas 43 foram elaborados por homens. 

O primeiro aspecto a ser discutido aqui, portanto, diz respeito ao espaço físico 

existente nas escolas para o arquivamento de documentos antigos. Como dito 

anteriormente, em geral trata-se de quartinhos apertados e empoeirados, onde o que 

existem são emaranhados de papel que ninguém sabe dizer, ao certo, do que se trata. Em 

um espaço assim, de fato, torna-se muito difícil guardar e, principalmente, localizar 

Termos de Visita de décadas mais longínquas. 

O mais curioso, porém, foi perceber que, dentre os 270 documentos levantados, 

96 foram escritos no período que vai de 1927 até 1946. Observa-se, portanto, a 

formação de uma lacuna no levantamento desse material, que vai de 1947 até 1980. A 

síntese a seguir ilustra essa informação: 
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• De 1927 até 1946: 96 documentos, todos escritos por homens. 

• Década de 1950: nenhum documento localizado. 

• Década de 1960: nenhum documento localizado. 

• Década de 1970: nenhum documento localizado. 

• Década de 1980: 174 documentos, sendo 131 escritos por mulheres e 43, por 
homens. 

 

Vale ressaltar, nesse contexto, que no início das buscas do material empírico em 

arquivos públicos, quando ainda se pretendia encontrar os relatórios dos antigos 

inspetores escolares, constatou-se que somente aqueles que haviam sido escritos até o 

ano de 1946 estavam arquivados. Os demais, referentes aos períodos posteriores, não 

foram localizados, assim como não foi entregue à pesquisa Termo algum escrito entre as 

décadas de 1950 a 1970. 

Suspeita-se de que, ao longo desse período, a prática da escrita dos relatórios e 

dos Termos de Visita tenha sofrido algum tipo de alteração, já que se trata de uma fase 

de grande efervescência no cenário político do país e, também, de importantes 

mudanças no sistema educacional, causadas pela criação da primeira Lei de Diretrizes e 

Bases brasileira, em 1961; pela promulgação da Lei 5.692, em 1971; e pela efetivação 

do primeiro e do segundo Estatutos do Magistério, em 1974 e 1978, respectivamente. É 

provável que tudo isso tenha gerado inúmeras adaptações nas práticas escolares ao 

longo desse período, bem como na forma de armazenar os documentos. Uma dessas 

adaptações pode ter influenciado o trabalho de escrita desses materiais, inclusive pelo 

fato de se ter substituído, em meio a todas essas mudanças, o próprio profissional  

que o exercia. 

Retomando a apresentação do material coletado, no que se refere às regiões 

contempladas, infelizmente não foi possível obter diversidade de municípios onde se 

encontram as escolas visitadas. Sendo assim, trata-se de unidades localizadas apenas nas 

cidades de Capivari, Campinas e Pindamonhangaba. 

Em se tratando do conteúdo dos Termos estudados, foi observado que, em geral, 

o supervisor de ensino preocupava-se em indicar e colocar em prática alguns 

regulamentos e decretos. Isso mostra, por um lado, que a figura desse profissional, na 

década de 1980, continuava sendo representada por aquele que, grosso modo, leva a 

visão oficial do Estado para dentro das escolas, esperando que estas cumpram as 

normas. No entanto, tal como discutido anteriormente, neste trabalho, ao entrar em 
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contato com as práticas, cada uma das normas acabava sendo “reinventada”, criando, 

com isso, uma cultura específica na profissão, diferente daquela prevista na legislação. 

Tanto isso é verdadeiro que constantemente o supervisor chamava a atenção 

para a leitura e para a concretização de determinados decretos, que certamente não 

estavam sendo cumpridos na escola ou, pelo menos, não da forma como deveria ser. Os 

trechos a seguir ilustram tais constatações: 

 

Tratei com a diretora do estabelecimento diversos assuntos, inclusive: 
1) Deliberação CEE n° 14/86 (matrícula após o ciclo básico); 2) 
Avaliações do Ciclo Básico; 3) Caso de transferências para esta 
unidade; 4) Resolução S.E. n° 255/86, de 8 de outubro de 1986; 5) 
Semana da criança. (Sup. Estevão, Pindamonhangaba, 1986) 
 
Foram dadas orientações gerais sobre as possibilidades de 
implantação da jornada única de trabalho no corrente ano letivo, nos 
termos da Resolução S.E. n° 22/88, publicada no D.O.E. de 06/02/88. 
Sugeri que fosse consultado o suplemento encartado no D.O.E. de 
06/02/88, sobre instruções para o planejamento escolar.  
(Sup. Hypólito, Capivari, 1988) 
 
Recomendamos à Direção da Escola que tome as devidas 
providências no sentido de instalar grupos de apoio para o 
atendimento das classes de Ciclo Básico e a organização de turnos 
para estudos de recuperação, nos termos da Resolução S.E. n° 48/81 
(Sup. Alfredo, Campinas, 1985) 

 

Nota-se, no último excerto transcrito, que a visita do supervisor foi realizada no 

ano de 1985, mas a resolução à qual ele faz referência é de 1981, indicando que ela não 

havia sido colocada em prática até aquela data. Aliás, a própria maneira pela qual ele se 

manifesta a respeito mostra certa impaciência com relação à não aplicação da referida 

resolução, principalmente quando esse trecho é comparado aos demais. 

Observou-se, também, que a maior parte dos Termos de Visita apresenta 

situações bastante semelhantes e isso provavelmente se deve ao fato de que se descobriu 

que havia uma espécie de modelo a ser seguido. A maneira pela qual o primeiro 

supervisor iniciava a escrita do documento era seguida pelos demais até o final do livro 

anual, que comportava todos eles. Somente quando o assunto era mais sério e havia 

realmente algo mais complicado a ser solucionado é que ocorriam as diversificações. 

Caso contrário, de um modo geral, todos eles tratavam basicamente dos mesmos temas: 

matrículas e transferências, diários de classe, planos de aula, avaliações, aprovação, 
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recuperação, festas e orientações sobre algum assunto específico, como o serviço de 

merenda ou problemas de indisciplina por parte de alunos23. 

Não se pode deixar de considerar, no entanto, que a seleção dos documentos que 

foram entregues pelos(as) dirigentes possivelmente passou por algum tipo de critério, 

que fez com que chegasse até nós apenas aqueles Termos de Visita “limpos”, sem 

quaisquer indícios que pudessem, de alguma forma, comprometer os profissionais 

envolvidos. De acordo com alguns dos professores entrevistados, era muito comum 

estarem presentes nesse tipo de documento problemas graves como estupros, 

envolvimento com drogas, brigas, más condições de funcionamento, enfim, aspectos 

que certamente poderiam “manchar” a reputação do diretor e o nome da escola. 

Além disso, é importante discorrer sobre uma das representações mais fortes 

acerca do trabalho de elaboração dos Termos de Visita, que explica, em parte, os 

motivos de tanta dificuldade para se ter acesso a esses documentos. Um dos professores 

participantes desta pesquisa comentou que uma prática muito comum era o supervisor 

de ensino receber dinheiro de alguns diretores, que geralmente eram responsáveis por 

escolas que se encontravam em péssimas condições, para elaborar Termos de Visita 

perfeitos. Assim, além de não ter de ir até a escola, o supervisor, por meio dessa prática, 

conseguia levantar um dinheiro extra. Por outro lado, os diretores ganhavam tempo para 

tentar colocar a escola em ordem. Já os delegados de ensino fingiam não saber da 

existência desses acordos. 

Desse modo, é provável que a constante recusa em entregar esses documentos à 

pesquisa estivesse também relacionada ao receio de que o objetivo desta investigação 

fosse buscar indícios dessa forma desonesta de trabalho, o que resultaria em problemas 

tanto para os supervisores, como para delegados de ensino e diretores de escola. 

Concordando com um dos professores que revelou tais informações, tudo isso realmente 

parece indicar que se trata de um verdadeiro “vespeiro”, no qual, com cuidado, foi 

preciso entrar para compreender tantas práticas e tantas representações, que 

determinaram, com certeza, a criação de uma cultura que naquele período adquiria e 

imprimia marcas específicas ao magistério. 

 

 

                                                 
23 Em anexo, encontram-se alguns exemplares desse material. 
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Por fim, é importante frisar que a escrita da História certamente não é feita a 

partir de documentos que não existem ou que, se existem, fazem parte de um acervo 

pessoal e muito bem guardado. A história se faz com vestígios que aparecem e que, 

portanto, podem ser estudados, comprovados ou até mesmo refutados. Assim, seja qual 

for a razão pela qual não se encontrou quaisquer documentos referentes às décadas de 

1950, 1960 e 1970, a conclusão a que se chega é que, para se contar a História do 

Magistério a partir das práticas e das representações dos profissionais que o exerceram, 

o único caminho é realmente a realização de entrevistas para colher depoimentos orais. 

É por meio das histórias de cada um desses professores, com suas práticas 

comuns ou diferenciadas, com as percepções que formaram sobre a profissão e sobre si 

mesmos, que será possível dar continuidade ao trabalho de (re)construir e (re)contar a 

História do Magistério. 

 

 

 

3.3.3. Entrevistas 

 

Tal como já mencionado neste trabalho, além das três entrevistas realizadas ao 

longo desta pesquisa de doutorado, optou-se por retomar aquelas que foram colhidas 

para a pesquisa de mestrado, visto que já àquela época foi oferecida ao grupo de 

professores a oportunidade de falarem sobre suas experiências profissionais, desde a 

docência até os últimos cargos assumidos, e sobre as imagens que formaram sobre si 

mesmos como profissionais do magistério. Naquela época, entretanto, as análises 

focalizaram principalmente práticas que, de alguma forma, estavam relacionadas com a 

concepção de masculinidade, tal como concebida por Robert Connell (Vieira, 2002). 

Já nesta pesquisa de doutorado, tal como já referido, o objetivo era compreender 

os caminhos que levaram esse grupo de professores a optar por determinadas funções do 

magistério público, ao longo das décadas de 1950 a 1980, contribuindo com elementos 

que permitissem delinear as feições que essa profissão foi adquirindo no decorrer dos 

anos e, principalmente, investigar a formação de uma cultura específica no magistério. 

A finalidade era, portanto, conhecer os modos de trabalho, as representações formadas 

e, também, as táticas utilizadas para a permanência em uma profissão marcadamente 

feminina. 
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Necessário se faz, então, detalhar os procedimentos utilizados para a realização 

das entrevistas, incluindo nesta exposição tanto os 18 relatos colhidos na fase do 

mestrado, como os três colhidos agora no doutorado. No primeiro caso, a partir da 

análise dos dados coletados por meio da aplicação de um questionário, constatou-se a 

existência de três grupos diferentes de professores: os que se efetivaram na carreira do 

magistério antes da Lei 5.692/71; os que se efetivaram próximo dessa lei e um pouco 

depois de sua promulgação; e os que se efetivaram bem depois da lei (a partir de 1976, 

aproximadamente). 

[ab27]Tais grupos inicialmente se mostraram bastante relevantes para a 

continuidade do estudo, pois, de acordo com Roseana Leite Cortina (1999), 

 
[...] esse processo de valorização da formação em pedagogia culmina 
em 1968, quando passa a ser exigida a licenciatura em pedagogia com 
habilitação em administração escolar para o provimento do cargo de 
diretor escolar [...]. Essa legislação estipulava um prazo de cinco anos 
para a regularização da situação dos integrantes do magistério. (p. 66) 

 
Assim, pensou-se que cada um desses grupos apresentaria especificidades em 

sua trajetória profissional, uma vez que o percurso na carreira entre eles teria sido 

influenciado por diferentes situações: os primeiros nem sequer suspeitavam da 

existência de uma lei que modificaria a estrutura da carreira do magistério como um 

todo; o segundo grupo já convivia com as expectativas da nova lei e, provavelmente, foi 

influenciado por isto; já o terceiro grupo a viveu por completo, até a chegada da nova 

Lei de Diretrizes e Bases (nº 9.394/96). 

Sendo assim, a escolha dos professores que participaram da fase das entrevistas 

no mestrado levou em consideração principalmente tais perfis. Foram selecionados, 

desse modo, sete professores correspondentes ao primeiro grupo; seis correspondentes 

ao segundo; e cinco, ao terceiro. A localização da residência dos professores também foi 

considerada, pois se buscou conhecer também a trajetória profissional de professores 

tanto do interior do estado, como do litoral e da capital24. 

Com relação às entrevistas realizadas ao longo deste estudo de doutorado, 

diferentemente da situação acima descrita, em que se partiu de grupos distintos de 

profissionais, que a priori apresentavam perfis específicos, o que ocorreu foi a chance 

de conversar com aqueles professores que afirmaram dispor de documentos pessoais. 

                                                 
24 Estas últimas foram colhidas ainda na Iniciação Científica, quando se pretendia compreender as 
carreiras masculinas de professores residentes apenas na capital. 
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Sendo assim, a partir das respostas obtidas no primeiro questionário, que foi enviado 

logo no início desta pesquisa, foi possível entrar em contato com esses três professores 

e, assim, realizar as respectivas entrevistas. 

Nem todas as histórias, porém, foram colhidas da mesma maneira. Dentre todas 

elas, três apresentaram uma particularidade, pois os respectivos professores, que haviam 

inicialmente concordado em conceder entrevista, na ocasião de marcá-la optaram por 

pedir orientações metodológicas para produzir um texto autobiográfico e enviá-lo por 

correio eletrônico. Assim, por acreditar que toda produção, quando apresenta 

intencionalidade, pode ser um documento fértil de análise, consideraram-se válidos 

também esses textos para o estudo. 

Cabe ressaltar que um destes professores, curiosamente, se inspirou para 

escrever seu próprio livro de memórias ao iniciar a produção de sua autobiografia e, 

assim, passou a enviar sua história capítulo por capítulo. Então, o material adquirido 

referente a esse professor foram alguns dos capítulos do livro de memórias que ele 

iniciou e, também, as informações obtidas por meio do questionário. Entretanto, mesmo 

assim, foi possível considerá-lo nas análises sem prejudicar as reflexões, uma vez que 

os capítulos do livro mostraram situações cotidianas de seu exercício profissional em 

todos os cargos assumidos e, ainda, a discussão de diversos temas instigantes para 

análise. 

As demais entrevistas foram realizadas, em sua maioria, na própria residência 

dos professores participantes. Isto é, apenas quatro deles preferiram atender a 

pesquisadora em seus locais de trabalho – dois na Diretoria de Ensino de suas 

respectivas cidades, um na faculdade onde trabalhava como diretor e outro na sede da 

Coordenadoria de Ensino do Interior (CEI). Somente as entrevistas realizadas no 

período da Iniciação Científica foram realizadas em companhia da orientadora. As 

demais não contaram com a sua participação. 

O quadro que mostra as cidades contempladas na pesquisa, desde o seu início, e 

o número de entrevistas realizadas em cada uma delas é o seguinte: 
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Amparo 1 
Campinas 1 
Campo Limpo Paulista 1 
Guarulhos* 1 
Itanhaém 2 
Jundiaí 5 
Pindamonhangaba* 1 
Ribeirão Preto* 1 
São Carlos 1 
São Paulo 5 
São Vicente 1 
Sorocaba 1 
TOTAL 21 

* Relatos enviados por e-mail. 
 

Todas as entrevistas foram abertas e, portanto, não seguiram um roteiro de 

perguntas previamente elaborado, pois se desejava conhecer a história de vida de cada 

um dos depoentes, dando-lhes liberdade para contá-la à sua maneira. No entanto, para 

não perder de vista os objetivos do trabalho, a entrevista era iniciada solicitando-se que 

o professor falasse sobre sua trajetória profissional, desde a opção pelo magistério até o 

exercício dos diferentes cargos ao longo da carreira, procurando enfatizar situações que 

os ajudaram a solucionar problemas ou que os marcaram por outras razões, tanto na 

docência como nos cargos administrativos. Além disso, objetivando buscar respostas 

para as questões iniciais da pesquisa, estas eram também utilizadas no decorrer da 

entrevista, porém, apenas para orientar as falas quando estas acabavam “se perdendo” 

dos objetivos do trabalho ou quando o professor não as contemplava em  

seus depoimentos. 

Relevante observar que, muitas vezes, a visita para a realização da entrevista era 

muito aguardada pelos professores. Nos primeiros contatos, que eram feitos por telefone 

com o intuito de agendar uma data para o encontro, os professores geralmente já 

deixavam clara a satisfação que teriam em poder contar suas histórias de vida 

profissional. Nesse sentido, cabe ressaltar que um deles, por exemplo, relatou sua 

história desde os tempos de sua infância até o trabalho que estava desenvolvendo na 

ocasião da entrevista e isso significou duas visitas, de aproximadamente duas horas e 

meia cada uma, para que a entrevista pudesse ser completada. 

Já outro, ao perceber que a orientadora deste estudo não estava presente para a 

realização da entrevista, embora tivesse se mostrado muito receptivo e salientado vários 
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aspectos de sua história que gostaria de relatar, alertou que só o faria na presença dela. 

Assim, nesse caso também foram necessárias duas visitas. 

À exceção de um, todos os professores permitiram que a entrevista fosse 

gravada. Aquele que não permitiu, argumentou que se sentiria pouco à vontade diante 

do gravador e, por isso, foram feitas anotações ao longo de toda a entrevista, 

procurando-se reproduzir o mais fielmente possível suas falas. Além disso, ficou 

combinado que, posteriormente, esse professor enviaria um texto escrito de acordo com 

aquilo que havia sido conversado na ocasião da entrevista, e assim foi feito. 

Grande parte do trabalho de transcrição das fitas foi feita pela autora desta tese e 

essa certamente foi uma das etapas mais difíceis da pesquisa. Algumas das entrevistas, 

tal como mencionado, foram realizadas em locais de trabalho e, por isso, muitos ruídos 

acabaram sendo captados pelo aparelho. Um outro problema detectado foi a fala baixa – 

ou então rápida demais – de alguns dos professores. Mas, mesmo assim, foi possível 

transcrever integralmente todas as entrevistas25. 

Uma vez todas elas transcritas, foram elaborados textos resumidos das estórias 

de cada um dos professores entrevistados. Vale lembrar que se decidiu entrar 

novamente em contato com os participantes da pesquisa de mestrado para pedir-lhes 

permissão para a utilização de seus depoimentos também neste estudo, além de se 

estabelecer um acordo formal para tanto. Essa providência já havia sido tomada com 

relação aos três professores entrevistados para o doutorado. 

Com exceção de três deles, os demais concordaram de imediato e preferiram, 

inclusive, ser chamados por seus nomes verdadeiros. Como dito anteriormente, a esposa 

de um deles entrou em contato por telefone para dizer que seu marido havia falecido, 

mas que ela tinha certeza de que ele gostaria de continuar fazendo parte do estudo. 

Portanto, ela queria saber se poderia, ela mesma, assinar o acordo em nome dele,  

o que foi feito. 

Desse modo, das 18 entrevistas realizadas na fase do mestrado, 15 puderam ser 

retomadas aqui que, somadas às três que foram especialmente coletadas para a pesquisa 

de doutorado, totalizaram 18 depoimentos válidos. Antes, porém, de apresentar os 

resultados das análises desenvolvidas, considerou-se importante apresentar algumas 

reflexões acerca do trabalho com histórias orais, com o intuito de justificar a utilização 

dessa metodologia no presente estudo. 

                                                 
25 Uma delas encontra-se em anexo, ao final deste trabalho. 
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O trabalho com histórias orais 

 

A história de vida, na forma oral e escrita, de testemunho vivo à reconstituição 

histórica, empregada a fim de se contrapor aos modelos quantitativos, tem se firmado 

como uma das metodologias qualitativas que têm conquistado não só espaço, mas força 

cada vez maior no campo das pesquisas educacionais. Nesse contexto, uma referência 

que, mais uma vez, veio a ser de especial interesse para este estudo foi a obra de Ecléa 

Bosi (1994), intitulada Memória e sociedade: lembranças de velhos26. Sua maior 

especificidade está no fato de ela ter sido toda tecida com base em memórias de pessoas 

com mais de setenta anos de idade, o que lhe confere uma importância muito especial. 

As histórias de vida contemplam as apropriações de um indivíduo, permeadas 

sempre por processos e relações. Assim, trabalhar com o método autobiográfico é uma 

forma de se ter acesso à subjetividade e de apreender como se dão as relações entre os 

sujeitos e entre estes e o meio social. E, no caso dos idosos, esse aspecto é ainda mais 

especial, tal como mostra Ecléa Bosi (1994): 

 
O velho não se contenta, em geral, de aguardar passivamente que as 
lembranças o despertem, ele procura precisá-las, ele interroga outros 
velhos, compulsa seus velhos papéis, suas antigas cartas e, 
principalmente, conta aquilo de que se lembra quando não cuida de 
fixá-lo por escrito. Em suma, o velho se interessa pelo passado bem 
mais que o adulto. (p. 60) 

 

Assim, para essa autora, por diversos motivos, a figura do idoso é bastante 

particular. Em primeiro lugar, porque ela constata que a espontaneidade dos relatos e 

dos depoimentos autobiográficos se dá a partir dos cinqüenta anos de idade. Em 

segundo, porque, quanto mais idoso, mais modificações a sua história de vida terá 

sofrido, de acordo com o processo de rememoração, isto é, de auto-representação. E, 

finalmente, porque o idoso é considerado aquele que guarda e conserva a memória de 

um grupo. 

Nesse sentido, um dos aspectos mais importantes no que se refere ao trabalho 

com memórias, que merece ser destacado, é que as lembranças, embora sejam pessoais, 

transmitem também a memória de um contexto, de uma época e de uma determinada 

sociedade. Por isso, as lembranças das pessoas idosas possuem especificidades, pois, 

segundo Bosi (1994), 

                                                 
26 O trabalho de Ecléa Bosi (1994) já havia sido tomado na pesquisa desenvolvida no mestrado como uma 
das referências sobre a metodologia adotada. 
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[...] nelas é possível verificar uma história social bem desenvolvida: 
elas já atravessaram um determinado tipo de sociedade, com 
características bem marcadas e conhecidas; elas já viveram quadros de 
referência familiar e cultural igualmente reconhecíveis: enfim, sua 
memória atual pode ser desenhada sobre um pano de fundo mais 
definido do que a memória de uma pessoa jovem, ou mesmo adulta, 
que, de algum modo, ainda está absorvida nas lutas e contradições de 
um presente que a solicita muito mais intensamente do que a uma 
pessoa de idade. (p. 60) 

   

 No entanto, mesmo concordando que existe uma memória coletiva por trás das 

lembranças de cada um, essa autora chama a atenção para o fato de que, por muito que 

se deva a essa memória, é o próprio indivíduo que recorda: “ele é o memorizador e, das 

camadas do passado a que tem acesso, pode reter objetos que são, para ele, e só para ele, 

significativos dentro de um tesouro comum” (p. 411). Nesse sentido, segundo Ecléa 

Bosi (1994), a narração da própria vida é o testemunho mais eloqüente dos modos que a 

pessoa tem de lembrar. Ou seja, “é a sua memória” (p. 68). E a função da lembrança é 

conservar o passado do indivíduo na forma que é mais apropriada a ele. 

Cabe dizer que o trabalho realizado por essa autora é o que se pode chamar de 

obra-prima nos estudos sobre memória de velhos. Suas análises são muito aprofundadas 

e as histórias de vida por ela colhidas despertam não só a curiosidade daquele que lê, 

mas principalmente a emoção e o envolvimento. Não é por acaso que a autora, em 

determinado momento de sua obra, constata que “o narrador tira o que narra da própria 

experiência e a transforma em experiência dos que o escutam” (p. 85). 

Por meio de relatos orais, é possível apreender, desse modo, sentimentos e 

pontos de vista em certos momentos da vida, as influências que se exerceram sobre os 

sujeitos, as escolhas operadas e as suas razões, as aspirações e as decepções, os modos 

de enfrentamento dos momentos de crise, as adaptações a diferentes situações e 

interesses, entre outros aspectos. Entretanto, de acordo com Cynthia Pereira de Sousa 

(2000), críticas a esse tipo de metodologia são “comumente levantadas por setores da 

pesquisa social que afirmam que os relatos orais estão sempre eivados de subjetividade, 

tanto do narrador, quanto do pesquisador, podendo conduzir a erros de  

interpretação” (p. 128-9). 

Ecléa Bosi (1994), no entanto, de uma maneira bastante simples e objetiva, 

mostra que tais erros podem também ocorrer em se tratando das informações presentes 

na história oficial: 
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Não dispomos de nenhum documento de confronto dos fatos relatados 
que pudesse servir de modelo, a partir do qual se analisassem 
distorções e lacunas. Os livros de história que registram esses fatos 
são também um ponto de vista, uma versão do acontecido, não raro 
desmentidos por outros livros com outros pontos de vista. A 
veracidade do narrador não nos preocupa: com certeza seus erros e 
lapsos são menos graves em suas conseqüências que as omissões da 
história oficial. Nosso interesse está no que foi lembrado, no que foi 
escolhido para perpetuar-se na história de sua vida. (p. 37, grifo  
da autora) 

 

Assim, os depoimentos orais oferecem a possibilidade de reconstruir a história 

por meio de suas múltiplas versões, pois, de acordo com Nelma Fonseca (2000), ao 

resgatar a memória, a história oral rompe silêncios provenientes do cotidiano, do fazer 

anônimo, revelando acontecimentos, experiências e concepções que não se encontram 

nos documentos escritos e nas versões oficiais da historiografia. A memória revela 

também a pluralidade das versões do vivido, opondo vozes que narram um mundo de 

conflitos, onde as relações sociais não são lineares. 

A utilização desse método de pesquisa, segundo essa autora, nos ajuda, desse 

modo, a melhor compreender 

 
[...] acontecimentos históricos, fases, períodos da vida, instituições, 
grupos sociais, categorias profissionais à luz de depoimentos do que 
os conduziram, vivenciaram, participaram ou os testemunharam, pois 
a história oral é um método que privilegia a realização de entrevistas 
com pessoas que participaram, ou testemunharam acontecimentos, 
conjunturas, visões de mundo, ruptura ou adoção de novos 
paradigmas, como forma de aproximação com o objeto de estudo em 
questão. (Fonseca, 2000, p. 153) 

 

De acordo com tais pressupostos e procurando ressaltar a importância de se 

trabalhar com as histórias de vida de professores, o pesquisador português António 

Nóvoa (1992) comenta, então, que 

 
Os estudos referentes às vidas dos professores podem nos ajudar a ver 
o indivíduo em relação com a história do seu tempo, permitindo-nos 
encarar a intersecção da história de vida com a história da sociedade, 
esclarecendo, assim, as escolhas, contingências e opções que se 
deparam ao indivíduo. (p. 75) 

 

Nesse sentido, o trabalho de Zeila Demartini (1984), intitulado Velhos mestres 

de novas escolas: professores primários rurais na 1ª República, pode ser tomado como 

pioneiro no caso brasileiro. Nele, a autora faz um resgate do funcionamento do sistema 
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de ensino por meio das histórias de vida de professores/as idosos/as, visando conhecer, 

entre outros aspectos, os problemas educacionais da referida época. 

No que diz respeito à questão da subjetividade presente nesse tipo de 

metodologia, Belmira Bueno (2002) publicou um artigo que trata, tal como o próprio 

título indica, da utilização do método autobiográfico em estudos com histórias de vida 

de professores. Nesse artigo, a autora, apoiada nas idéias de Daniel Bertaux, chama a 

atenção para a necessidade de se esclarecer o sentido de alguns dos termos que são 

comumente utilizados nesse tipo de metodologia, de vez que facilmente acabam sendo 

confundidos. Existe diferença, por exemplo, entre estórias de vida e histórias de vida: a 

primeira, conforme adverte Bueno, refere-se a relatos sobre a vida de alguém narrados 

oralmente pela própria pessoa; já a segunda é o trabalho com diversos tipos de 

documentos com vistas a estudar a vida de uma pessoa, ou de um grupo, e que, portanto, 

inclui a primeira abordagem. 

De qualquer forma, em ambos os casos, não é necessário que se aborde o 

percurso inteiro de vida e tampouco todos os seus aspectos. No caso da presente 

pesquisa, nota-se então que, embora se tenha colhido estórias de vida por meio de 

entrevistas, procurou-se estudar a história de vida profissional de um grupo de 

professores do sexo masculino que fizeram suas carreiras no magistério público 

paulista. 

Bueno (2002) comenta, ainda no mesmo artigo, que as estórias de vida gravadas, 

diferentemente das autobiografias escritas, que têm apenas um autor, são resultado de 

uma interação social e, quando publicadas, têm dois autores: o depoente e o pesquisador 

que as colheu. Entretanto, de qualquer forma, nesse tipo de metodologia é preciso 

considerar que de fato há um certo funcionamento seletivo da memória como, por 

exemplo, a tendência para ajustar o passado conforme as percepções do presente. 

Michaël Huberman (1992) comenta, nesse sentido, que 

 
[...] a recordação do passado é menos uma reprodução do que uma 
criação, o resultado de uma tentativa de pôr ordem em acontecimentos 
que tinham outra ordem no momento em que foram vividos. Assim, 
uma narração é, em grande parte, mais uma reinterpretação do que um 
relato. É o fato de querer dar um sentido ao passado e de o fazer à luz 
do que se produziu desde então até o presente. (p. 58) 
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A esse respeito, Pierre Bourdieu (2006), em seu artigo intitulado Ilusão 

biográfica, admite que, de fato, 

 
O relato autobiográfico se baseia sempre, ou pelo menos em parte, na 
preocupação de dar sentido, de tornar razoável, de extrair uma lógica 
ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva, uma consistência e uma 
constância, estabelecendo relações inteligíveis, como a do efeito à 
causa eficiente ou final, entre os estados sucessivos, assim 
constituídos em etapas de um desenvolvimento necessário [...]. Essa 
propensão a tornar-se o ideólogo de sua própria vida, selecionando, 
em função de uma intenção global, certos acontecimentos 
significativos e estabelecendo entre eles conexões para lhes dar 
coerência [...] conta com a cumplicidade natural do biógrafo, que, a 
começar por suas disposições de profissional da interpretação, só pode 
ser levado a aceitar essa criação artificial de sentido. (p. 184-5, grifo 
do autor) 

 

Além disso, esse mesmo autor, fazendo referência mais uma vez ao conceito de 

habitus, chama a atenção para a questão dos mecanismos sociais que, segundo ele, 

“favorecem ou autorizam a experiência comum da vida como unidade e como 

totalidade” (p. 185). Nesse sentido, ele revela que 

 
As leis que regem a produção dos discursos na relação entre um 
habitus e um mercado se aplicam a [uma] forma particular de 
expressão que é o discurso sobre si; e o relato de vida varia, tanto em 
sua forma quanto em seu conteúdo, segundo a qualidade social do 
mercado no qual é oferecido – a própria situação da investigação 
contribui inevitavelmente para determinar o discurso coligido.  
(p. 188-9, grifo do autor) 

 

É importante admitir que, para os professores entrevistados neste estudo, a 

presença de uma jovem pesquisadora em busca de seus relatos sobre sua vida 

profissional poderia não corresponder, a priori, às suas ambições. Tanto isso é 

verdadeiro que um deles se mostrou nitidamente decepcionado ao constatar que a 

orientadora deste estudo não iria participar da entrevista. A hipótese que se levanta é a 

de que os professores me consideravam muito jovem para entender – e principalmente 

admirar – as suas experiências profissionais. É curioso observar, nessa perspectiva, que 

nas vezes em que minha orientadora esteve presente, de fato havia um maior 

detalhamento nos relatos com relação a nomes de políticos, de figuras ilustres do campo 

educacional, bem como a leis e a fatos históricos. Já quando a entrevista era realizada 

somente por mim, os professores tendiam a ser mais econômicos com relação a esse 

tipo de detalhes. 
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Por fim, no que se refere à questão da memória27, Marina Maluf (1995) observa 

que é o exercício de determinadas práticas sociais e o conceito que a sociedade elabora 

sobre essas práticas que produzem testemunhos de homens e de mulheres sobre o 

passado. As experiências concretas dos homens e das mulheres, assim como o sentido 

que tais práticas assumem no discurso dominante, estão estreitamente ligados às 

relações sociais e de poder determinadas historicamente. E isso imprime, 

necessariamente, alguma especificidade no ato de reconstituição do passado produzido 

por homens e por mulheres. Em outras palavras, 

 
A rememoração feminina está engastada nas experiências e nos papéis 
que as mulheres exercem tanto na vida familiar quanto na vida social, 
assim como no sistema de valores e representações extremamente 
diferenciado, no qual o masculino é construído de maneira positiva, 
em oposição ao feminino, que se edifica de maneira negativa. (p. 87) 

 

Nesse sentido, recorrendo à contribuição das relações de gênero para se 

compreender o mundo social, Maluf (1995) considera que 

 
A categorização dos gêneros deve ser reconhecida como uma 
construção social que, ao classificar os indivíduos em homens e 
mulheres e elaborar as versões de masculino e feminino, destina a eles 
um lugar na sociedade, procurando aprisioná-los a um modo próprio 
de ser, de pensar e de agir. (p. 84) 

 

No caso do presente estudo, as estórias de vida colhidas por meio de entrevistas 

pareceram, então, bastante ricas, pois ajudou a conhecer as trajetórias profissionais 

desses professores e a compreender melhor as representações que eles formaram acerca 

do magistério que, especialmente a partir da década de 1970, passou a contar com uma 

maioria de mulheres exercendo também as carreiras administrativas, que era, até então, 

considerada uma das formas mais seguras e legítimas de afirmação da masculinidade no 

exercício de uma profissão já repleta de significados femininos. O que vem a seguir se 

constitui, portanto, da apresentação dos professores entrevistados. 

 

 

 

 

                                                 
27 Sobre as especificidades da memória, ver também: Bertaux-Wiame (1985), Lovisolo (1989),  
Perrot (1989), Pollak (1989), Fahmy-Eid (1997); e no âmbito das produções nacionais:  
Sousa et alii (1996). 
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Era uma vez... 
    estórias de professores 
 
 
Nome: Adalberto. 
Data de nascimento: 02/06/1933. 
Número de entrevistas: 01. 
Data da entrevista: 08/02/2001. 
Local da entrevista: Jundiaí – SP. 
Realizada por: Daiane Pincinato. 
 

Adalberto nasceu em Campinas, no ano de 1933, e se formou no curso Normal 

em 1954. Concomitantemente a esse curso, fez também o de Contabilidade. Antes de 

ingressar na carreira do magistério, trabalhou em algumas empresas, desempenhando 

atividades de escritório. Quando foi demitido, recorreu à formação de professor que 

tinha e ingressou na carreira do magistério como substituto efetivo. 

Posteriormente, prestou um exame para se efetivar como professor primário e 

ingressou em São Paulo, tendo conseguido remoção para Jundiaí algum tempo depois. 

Nessa cidade, lecionou em uma escola isolada, na zona rural, onde disse ter gostado 

muito de trabalhar, embora tendo sido essa uma fase difícil. Aliás, diz ele: “a vida de 

professor toda é difícil”. No entanto, mesmo assim, Adalberto afirmou que muitos 

homens optaram pela carreira do magistério por uma questão de segurança, “porque 

mesmo sendo tão difícil chegar lá, quando você chegava, você conseguia um cargo 

efetivo e esse cargo efetivo era uma coisa muito importante [...]. Era preferível você ter 

menos em dinheiro e mais em segurança”. 

Ele trabalhou em diversas escolas como professor primário e em algumas como 

professor de história e geografia. Em seguida, foi convidado para assumir o cargo de 

auxiliar de diretor e assim iniciou sua carreira administrativa no magistério, embora 

gostando muito de dar aulas. Ele comenta que “era sempre preferível dar aula, dar aula 

era o melhor; mas o problema era o dinheiro [...]. A gente não podia voltar para a sala 

de aula porque a gente precisava ganhar esse pouquinho a mais”. Aliás, esse professor 

desenvolveu atividades concomitantes ao exercício do magistério justamente para poder 

aumentar seus vencimentos. 

Adalberto prosseguiu sua carreira administrativa assumindo, em seguida, o cargo 

de diretor substituto e, mais tarde, o de assistente de diretor. Essa última atividade foi 

desenvolvida em uma escola industrial, já que esse professor admitiu sempre ter tido 

muita curiosidade em acompanhar o funcionamento desse tipo de escola. 
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Ao deixar a escola industrial, ele foi convidado para ser também assistente de 

diretor em uma outra escola, que era, na época, experimental. Essa escola, diz ele, era 

considerada de elite e o trabalho que ele conseguiu aí desenvolver é mencionado com 

muito carinho e orgulho em seu depoimento. No entanto, para efetivar-se como diretor, 

Adalberto precisou se remover para uma outra escola, que era justamente o oposto da 

anterior, ou seja, próxima a uma favela. Nessa escola, ele ficou pouco mais de um ano, 

até se remover para a escola onde se aposentou como diretor. 

Concomitantemente à carreira administrativa, esse professor desenvolveu outras 

atividades dentro do magistério. Como o diploma de Pedagogia lhe dava o direito de dar 

aulas de educação moral e cívica e de organização social e política do Brasil (OSPB), 

estas foram outras experiências vividas por ele. Além disso, Adalberto também assumiu 

a função de orientador de educação moral e cívica, existente naquela época. Diz ele que 

essa também foi uma fase muito boa de sua trajetória profissional. 

Ele afirmou ter enfrentado alguns problemas ao longo de sua carreira 

administrativa como, por exemplo, grupos de professores que não o aceitavam como 

dirigente e faziam reuniões entre eles para boicotá-lo ou, ainda, problemas com drogas 

entre os alunos, devido à má localização da escola. Entretanto, para ele nunca 

representou um problema o fato de estar entre uma grande maioria de mulheres, exceto 

com relação ao vocabulário feminino. O trecho a seguir ilustra bem essa passagem: 

 
Quando eu cheguei para ser substituto efetivo, bem no comecinho, 
tinha lá uma reunião e eu participei dessa reunião. Para te dizer a 
verdade, eu tinha um diploma de professor, mas eu não sabia nem 
falar como professor... Sabe isso o que que é? E a gente via aquela 
mulherada, via aquela mulherada discutindo aqueles problemas todos 
e aí a gente tem que entrar no vocabulário da coisa, acabar 
entendendo, não é? A primeira luta foi essa: para entender o 
vocabulário do ensino que elas usavam. Você precisava primeiro ir 
por aí! Mas eu sempre tive muita facilidade... A gente se adaptou; eu 
tinha amigas lá, do tempo de escola; aí eu fui indo, fui indo e me 
adaptei bem. Nunca tive problemas com o fato de trabalhar com 
mulheres e nem para obedecer as ordens delas e nem para mandar 
nelas, sabe? Nunca foi problema isso. 

 

Para finalizar, Adalberto diz que, ao mesmo tempo em que seus alunos tinham 

com ele tudo o que queriam, eles tinham também a sua “braveza”. Entretanto, raramente 

ele precisou agir dessa maneira, pois admite que sempre foi muito respeitado por todos. 

Além disso, ele afirma que, embora tenha gostado de tudo o que fez, sempre gostou 

muito de dar aula e se pudesse só teria ficado nessa função, só que os caminhos 
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acabaram sendo outros. Porém, ele não voltaria a ser professor, pois atualmente tudo 

está muito diferente e ele acredita que não teria mais a mesma paciência que teve com 

seus ex-alunos. 

 

 

Nome: Antônio. 
Data de nascimento: 14/08/1929. 
Esse professor enviou sua história de vida profissional por e-mail, seguindo 
recomendações metodológicas previamente definidas. 
Mensagens enviadas em: 14/12/2001; 17/12/2001. 
 

Antônio nasceu em Portugal, em 1929, e veio para o Brasil aos oito anos de 

idade. Chegando aqui, trabalhou com seus pais no cultivo de algodão numa fazenda do 

interior de São Paulo. Por essa razão, iniciou seus estudos primários aos 10 anos  

de idade. 

No ano de 1941, sua família mudou-se para Guarulhos e novamente Antônio 

precisou ajudar seus pais, mas dessa vez no cultivo de flores. Ele comenta que “já 

estava com 20 anos de idade quando [cursou] o ginásio e já estava casado quando [fez] 

a escola Normal”. Mas o ingresso na carreira não foi resultado de uma escolha 

propriamente dita. Diz ele: “Eu gostava muito de medicina, mas devido à idade um 

pouco avançada e por falta de recursos, achei melhor fazer o Normal e na carreira do 

magistério me achei útil”. 

Enquanto ainda estudava, Antônio começou a lecionar para adultos, pois queria 

exercitar a futura profissão, além de ajudar adultos analfabetos e iniciar a contagem de 

pontos para o ingresso na carreira. Depois de formado, a primeira classe que assumiu, 

como professor substituto efetivo, era multisseriada, em uma escola masculina na zona 

rural do município de Presidente Bernardes. Antônio trabalhou durante um ano nessa 

escola e afirmou, em seu relato, sempre ter se sentido bem em sala de aula, estando 

sempre consciente de suas responsabilidades como professor. Ainda assim, sua maior 

realização profissional se deu nos cargos administrativos. 

Em 1962, trabalhou como auxiliar na comissão de concurso de ingresso ao 

magistério paulista, no antigo Departamento de Educação. Em 1963, assumiu, como 

substituto, o cargo de diretor de escola de um grupo escolar de Guarulhos. Já em 1964, 

foi eleito vereador dessa mesma região pela primeira vez, sendo que em 1966 tornou-se 

presidente da Câmara Municipal. 
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Durante o tempo em que foi vereador, esse professor lecionou, como professor 

substituto, artes industriais em um ginásio e filosofia em uma escola de 2º grau. Já de 

1970 até 1973, foi secretário municipal de educação da cidade de Guarulhos, ao mesmo 

tempo em que fazia o curso de Pedagogia em São Paulo. Após terminar esse curso, 

realizou também cursos de especialização, como o de Administração Escolar e 

Orientação Pedagógica. 

Seu ingresso como diretor efetivo se deu no ano de 1980, após ele ter prestado o 

respectivo concurso. No entanto, em junho desse mesmo ano, Antônio foi nomeado 

delegado de ensino pela primeira vez. Posteriormente tornou-se supervisor substituto e, 

em 1990, voltou a ser nomeado delegado de ensino, tendo se aposentado em seguida. 

Para Antônio, os homens 
 

 

[...] sempre procuraram ascender para cargos administrativos não só 
para fugir das primeiras séries do ensino básico, que requerem mais o 
instinto maternal, próprio da mulher, mas procurando melhores 
salários, ou ainda para ganharem status, pois os diretores de escola 
eram tidos como autoridades e respeitados nas suas comunidades. Os 
homens que partiam para a carreira do magistério encontravam 
dificuldades, como encontram hoje, para o sustento do lar. As 
professoras procuravam ficar mais na função docente, pois 
precisavam cuidar do lar e da educação dos seus filhos. 

  

Por outro lado, Antônio acredita que atualmente esse quadro está se revertendo. 

Agora, tanto a mulher como o homem precisam trabalhar e as mulheres, com maior 

freqüência, passaram também a assumir cargos administrativos na carreira do 

magistério. Só que isso, de acordo com esse professor, trouxe mudanças significativas 

no modo de vida das famílias e na educação das crianças. Além dessa preocupação, o 

que ficou bastante evidente no depoimento desse professor foi o seu envolvimento com 

a religião e, nesse sentido, ele ressalta a importância de se haver uma formação cristã 

mais profunda por parte dos professores para que os alunos sejam beneficiados. 

Para finalizar, Antônio ressalta que se tivesse que escolher a profissão 

novamente, certamente escolheria o magistério, pois se realizou muito na carreira e se 

sente feliz ao saber que contribuiu para a formação de seus alunos. A sensação que tem 

ao refletir sobre sua carreira é a de dever cumprido, embora argumente que necessita do 

julgamento dos outros para avaliar seu desempenho. 
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Nome: Augusto Celso. 
Data de nascimento: 01/05/1944. 
Número de entrevistas: 01. 
Data da entrevista: 16/09/2005. 
Local da entrevista: São Vicente – SP. 
Realizada por: Daiane Pincinato. 
 

Augusto nasceu na cidade de Catanduva, estado de São Paulo, no ano de 1944. É 

casado e tem uma única filha. Em seu depoimento, um aspecto que logo chama a 

atenção é o orgulho que ele sente ao falar da formação das pessoas de sua família.  

Diz ele: 

Sou filho de engenheiro formado na USP, engenheiro agrônomo, lá 
da Faculdade Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Minha mãe é 
professora primária, formada em escola oficial. Meu irmão também é 
agrônomo formado lá em Piracicaba. Hoje ele é professor doutor lá. 
E minha filha é formada em Direito na USP e fez mestrado em 
Genève, na Suíça. 

  

Com relação à sua trajetória profissional, Augusto comenta que sua escolha pela 

carreira do magistério esteve bastante ligada ao fato de que ele sempre buscou “fazer 

tudo o que tivesse relação com a parte psicomotora, com o desenvolvimento 

psicomotor, e que, portanto, [ele] só [caiu] no magistério por força da habilitação”. 

Ele diz, em seu depoimento, ter realizado vários cursos superiores ao longo de 

sua trajetória, entre os quais História, Educação Física, Pedagogia e Direito. Entretanto, 

o mais curioso é que ele admite que por muitos anos freqüentou cursos nas faculdades 

mais conceituadas de São Paulo e do Rio de Janeiro sem estar matriculado, ora indo às 

aulas pessoalmente até conseguir a lista da bibliografia utilizada na disciplina, ora 

pagando para alunos regulares lhe passarem o conteúdo ministrado. Os trechos a seguir, 

extraídos de seu depoimento, mostram claramente como essa experiência se deu: 

 
Você entra e ninguém nem sabe quem você é. Você senta no segundo 
ano, dá bom dia, faz amizade, basta ir uma semana seguida e pronto. 
O que eu queria era participar das primeiras aulas, que é quando o 
professor está mais interessado em ensinar, e principalmente pegar a 
bibliografia. Com isso, já dava pra passar. Daí eu voltava a cada 
semestre [...]. Eu fiz muito isso porque era muito fácil. Mas você tem 
que entrar bem cínico, sentar, formar um bom papo. Não pode ser um 
idiota qualquer, senão alguém pode vir e perguntar. Mas batendo um 
papo aqui, escapando do trote ali, você desvia a atenção, pega tudo o 
que você quer estudar e tira do professor o que mais interessa. Eu 
cheguei a fazer prova na PUC. Era dia de prova, eu sentei, veio o 
professor e deu lá o papel. Mas foi bom. Deu pra ver em que eu 
estava indo bem e em que eu ainda estava fraco (risos). 



 116

E tem mais: no início de todo ano é mais simples ainda, porque tem 
uma meninada lá que a gente paga qualquer coisa e eles trazem o 
produto direitinho, de todas as disciplinas. Eu já cheguei a pagar 
livro pra um monte de gente, mas eu pagava e perguntava: como é 
que foi, o que o professor falou, qual a ênfase disso, quais as leituras 
paralelas, enfim, eu queria saber tudo. Mas a pessoa, muitas vezes 
novinha, não pegava essas coisas, só pegava o principal. Aí eu ficava 
bravo e deixava de pagar. 

  

Em se tratando dos cargos por ele assumidos ao longo de sua trajetória 

profissional, Augusto conta que iniciou sua carreira como professor primário, 

lecionando durante um ano em uma classe multisseriada e que, logo após, assumiu 

algumas aulas de Educação Física. Posteriormente, ele prestou concurso para o cargo de 

diretor de escola e foi aprovado. No entanto, logo após assumir a direção, esse professor 

diz ter sido comissionado para atuar na Diretoria de Ensino de sua região como 

assistente técnico-jurídico, aproveitando, assim, sua formação como advogado. 

Augusto conta que, nessa ocasião, por não se tratar de um cargo existente na 

carreira, e sim de uma função, seu registro passou a ser o de supervisor substituto. No 

entanto, ele conta que nunca exerceu essa atividade e não teve, em momento algum de 

sua trajetória, o desejo de prestar o respectivo concurso para ascender na carreira 

propriamente dita. Pelo contrário, suas opiniões sobre os supervisores de ensino são 

bastante fortes, como é possível verificar no trecho a seguir: 

 
Olha, como supervisor eu não prestei o concurso, não. Como eu 
estava comissionado e o tempo que eu trabalhei como advogado na 
Diretoria não era considerado no magistério, eu não tinha os três 
anos necessários para prestar o concurso. E também teve a lei 114, 
então muita gente requisitou o registro de supervisor e aí virou uma 
bagunça [...]. Sabe, eu não me sentiria bem como supervisor, sem ter 
muita função. Supervisor é uma coisa de luxo, sabe? Com direito a 
palpitar, mas ninguém para obedecer. Quem não tem poder só 
palpita: é melhor fazer isso, melhor fazer aquilo, é melhor, mas... Já 
nasceu assim! Quando deixou de existir o inspetor, eles perderam 
todo o poder. Até então o inspetor tinha poder, é verdade, até tinha, 
mas depois, isso é conhecido em qualquer escola: supervisor é office 
boy de luxo. E olha que há excelentes supervisores, mas sem quem 
obedeça não tem como. Antigamente, quando o inspetor chegava na 
escola, todo mundo corria para acertar [ab28]o diário de classe. Hoje 
em dia ninguém nem liga. Dizem que é o homem do bilhetinho [...] e o 
bilhetinho é na verdade o Termo de Visita. O supervisor vai lá, 
escreve o Termo e entrega pro diretor. Sabe o que diretor faz? 
Arquiva aquilo lá e manda uma cópia pra diretoria, mas ninguém lê 
isso, ninguém. 
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Já com relação à sua função como assistente técnico-jurídico, Augusto conta que 

apreciava muito exercer essa atividade, mas que isso, por outro lado, o levou a ter uma 

noção de realidade dentro da profissão muito amarga, pois sua principal atribuição nessa 

função era analisar todo tipo de problema existente nas escolas, que podia ser uma 

simples discussão entre professores ou, até mesmo, casos de tráfico e uso de drogas e 

estupros. Aliás, é justamente um processo desse tipo que esse professor emprestou para 

ser analisado nesta pesquisa, tentando mostrar que, apesar de existir pessoas que como 

ele tinham o dever de levantar toda a legislação aplicável ao caso, o julgamento final era 

realizado por uma comissão que podia, ou não, aceitar as indicações legais. Assim, 

muitas injustiças, segundo Augusto, aconteceram. 

Augusto aposentou-se como diretor de escola no final da década de 1990 e 

exerce, atualmente, a profissão de advogado em caráter autônomo. 

 

 

Nome: Brasil. 
Data de nascimento: 19/11/1943. 
Número de entrevistas: 02. 
Datas das entrevistas: 23/05/1997; 03/06/1997. 
Local das entrevistas: Jundiaí – SP. 
Realizadas por: Daiane Pincinato e Belmira Bueno. 
 

Nascido na cidade de Jundiaí, no ano de 1943, Brasil, aos cinco anos de idade, 

mudou-se com sua família para a cidade de Conchal, mas não ficou morando nessa 

região por muito tempo. Aí cursou o antigo primário e iniciou o ginásio, que foi 

completado em Jundiaí, uma vez que seus pais decidiram voltar para essa cidade. 

Por duas vezes, Brasil ficou retido na escola e admite que, da segunda vez, foi 

por causa de seu gosto pelo esporte: ele “batia o pé da aula para jogar futebol, jogar 

basquete”. Como um castigo, sua mãe o colocou para trabalhar, então ele passou a 

estudar à noite e durante o dia trabalhava como técnico de som, o que lhe agradava 

bastante. 

Quando estava para concluir o ginásio, Brasil, juntamente com alguns colegas, 

foi até a administração da escola solicitar que fosse aberta uma turma para o curso 

Clássico à noite, mas esse pedido não pôde ser atendido. O grupo conseguiu, então, 

estender o curso Normal para o período noturno e, então, Brasil iniciou sua formação 

como professor. Aliás, ele recorda que nessa turma havia um número bastante grande de 

homens, mas era por conta deles não terem conseguido cursar o Clássico à noite. 
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No entanto, apesar desse acaso, Brasil admite que seu encantamento com essa 

profissão começou quando ele ainda era aluno do ginásio, pois ele observava seus 

professores e se identificava com a carreira do magistério. Em suas palavras: 

 
Eu lembro quando eu estava no ginásio de que [...] os professores, 
eles eram impecáveis na postura, com aquele avental branco; então, 
na hora do recreio, tinha um segundo andar, que era o da sala dos 
professores, então eu ficava na escada, assim, embaixo, esperando os 
professores descerem para ir tomar café na cantina; então ali já 
começou o meu encantamento com o professor, com a profissão. Eu 
achava assim, que a sabedoria, a maravilha de ser professor, vamos 
dizer assim, eu me identificava, eu via eles, assim, eu ficava extasiado. 

  

Ao mesmo tempo em que cursava o Normal, Brasil trabalhava em outros setores, 

mas assim que começou a fazer o curso de Pedagogia, na cidade de Campinas, ele pediu 

demissão do seu emprego e iniciou sua carreira no magistério como substituto efetivo, 

numa classe de ensino primário. Algum tempo depois, conseguiu participar da 

atribuição de aulas e assumiu uma classe masculina, multisseriada, localizada na zona 

rural de Jundiaí, onde acredita ter deixado boas recordações. Em seguida, quando foram 

extintas as classes masculinas, Brasil assumiu uma turma mista em outra escola, 

também localizada em zona rural e, na mesma época, lecionou filosofia e sociologia 

num curso de Madureza. Ele admite que no início de sua carreira, lecionando no ensino 

primário, sentia algumas dificuldades para lidar com as crianças. E acrescenta: 

 
Às vezes, eu sentia que estava falando num nível mais alto que eles, 
eles não estavam, talvez por causa da minha formação na faculdade 
ou por eu ser homem e tal, e eu percebia que eu tinha que retomar e 
voltar a falar a linguagem deles e muitas vezes eu percebia, assim, 
que eu não conseguia, em matemática, que alguns alunos 
aprendessem [...]. Então tinha essa dificuldade de eu abaixar o nível. 

 

No último ano da faculdade, Brasil decidiu que queria morar em Campinas para 

ter “uma vida universitária [por] pelo menos um ano” e assim o fez. Com um mês 

morando nessa cidade, surgiu-lhe a oportunidade de trabalhar como orientador 

educacional de um curso de Madureza e, assim, essa foi mais uma de suas experiências 

profissionais. 

Depois de formado, voltando para a cidade de Jundiaí, ele participou novamente 

de atribuição de aulas e assumiu uma classe do primário, localizada também na zona 

rural, de onde guarda boas recordações. No entanto, permaneceu nessa escola por 

apenas um ano letivo e, ao deixá-la, percebendo que estava muito difícil conseguir 
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aulas, iniciou o curso de Ciências numa faculdade localizada em Bragança Paulista. 

Assim, conseguiu assumir algumas aulas dessa disciplina, mas acreditando que nada lhe 

aconteceria, no meio do ano abandonou o curso e, para sua decepção, perdeu suas aulas. 

No entanto, nessa mesma escola, um colega iria largar as aulas de artes 

industriais e trabalhos manuais, então Brasil as assumiu, mas somente até o final do ano 

letivo. Concomitantemente, ele lecionou educação moral e cívica em uma escola 

particular e, ainda, foi coordenador no Mobral. 

Seu início na carreira administrativa se deu quando ele foi convidado a assumir 

o cargo de diretor substituto de um ginásio. Nessa mesma época, Brasil teve a 

oportunidade de realizar um curso de Administração Escolar e Orientação Vocacional 

na Inglaterra, mas enquanto fazia essa viagem, devido à promulgação da 5.692/71, ele 

perdeu o seu cargo de diretor substituto. 

Assim, quando chegou de viagem, já estava desempregado, mas essa situação 

não durou muito tempo, pois logo em seguida assumiu a direção de uma escola 

particular de freiras vicentinas, onde pôde efetivar muitas realizações. Na mesma época, 

assumiu também o cargo de vice-diretor de uma escola estadual e algumas aulas de 

educação moral e cívica, pois “para ser vice precisava ser docente”. 

Na direção da escola particular, Brasil permaneceu por três anos, pois a intenção 

das freiras era contratá-lo para que ele colocasse “ordem na escola” e quando isso já 

estava feito, elas já não precisavam mais dos serviços dele e, então, passaram a tratá-lo 

com frieza. Ao perceber isso, ele decidiu pedir demissão e assumiu a vice-direção da 

Faculdade de Educação Física de Jundiaí, onde também acabou lecionando estrutura e 

funcionamento do ensino de 1º e 2º graus. 

No final da década de 1970, Brasil se aborreceu com alguns acontecimentos 

ocorridos nessa faculdade e decidiu deixar o cargo de vice-diretor para assumir a 

direção de uma outra escola particular, somente de 1º grau. Na mesma época, surgiu o 

Programa de Informação Profissional (PIP) e ele assumiu também algumas aulas de 

orientação vocacional. 

Foi em 1980 que ele decidiu efetivar-se na carreira do magistério e, então, 

prestou um concurso para o cargo de professor primário e voltou para a zona rural, 

permanecendo, porém, por pouco tempo. Ainda nesse mesmo ano, aceitou um convite 

para ser diretor de um curso supletivo. 
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Em seguida, prestou o concurso para diretor e efetivou-se nesse cargo. Assim, 

por já estar bastante cansado de realizar atividades concomitantes, decidiu ficar apenas 

com a direção de escola, até ser convidado para assumir o cargo de supervisor de ensino 

substituto, no qual ainda permanecia na ocasião da entrevista. Além disto, ele também 

era coordenador de eventos da UDEMO. 

Para finalizar, esse professor admite que sempre gostou muito do que fez e que 

acredita ter deixado em seus ex-alunos boas recordações, como as que ele traz consigo. 

Além disso, afirma que o magistério, apesar de seus problemas, é uma profissão muito 

gratificante. 

 

 

Nome: Damião. 
Data de nascimento: não revelada. 
Número de entrevistas: 01. 
Data da entrevista: 17/11/2005. 
Local da entrevista: São Paulo – SP. 
Realizada por: Daiane Pincinato. 
 

Damião é professor e também advogado e atualmente desenvolve uma pesquisa 

de mestrado na Pontifícia Universidade Católica (PUC) da capital. Ele trabalha como 

assessor jurídico da Coordenadoria de Ensino do Interior (CEI) e parece ser uma pessoa 

muito conhecida entre os funcionários de todas as Diretorias de Ensino do estado de  

São Paulo. 

Apesar de ser bem mais jovem do que os demais professores aqui em estudo, 

motivo que poderia até mesmo excluí-lo desta pesquisa, Damião foi a única pessoa, 

dentre todas as que foram contatas em repartições ligadas ao ensino, que ouviu e prestou 

atenção em tudo o que foi dito sobre a investigação e, com uma habilidade muito 

especial, não só aceitou conversar sobre a pesquisa, como também solicitou ajuda de 

dirigentes de algumas regiões para o trabalho de levantamento documental. 

 Esse professor, ao falar com essas pessoas, referia-se à autora desta tese como 

“uma amiga” e não como uma pesquisadora da Universidade de São Paulo. Assim, elas 

se sentiam mais seguras para entregar o material solicitado. Além disso, por lidar 

diariamente com diversos problemas nas escolas, muitas vezes capazes de originar 

processos contra elas, Damião também lhes assegurava que as décadas em estudo já não 

ofereciam mais riscos e que, portanto, elas não precisavam ter receio de entregá-lo para 
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a pesquisa. O trecho a seguir, referente a um dos telefonemas que ele fez em minha 

presença, mostra suas habilidades nesse sentido: 

 
Célia, é o Damião, tudo bem? Graças a Deus, tudo em ordem. Escuta, 
eu vou falar rapidinho, vocês aí em Campinas têm alguns Termos de 
Visita guardados, de antes de 1990? Não? Sabe o que é? É que eu 
tenho uma amiga que está fazendo uma pesquisa na USP, de 
doutorado, e ela precisa de uns dois ou três, na verdade ela precisa 
de bastante, mas ela disse que está tão difícil de achar, que uns três já 
seriam suficientes. Você não teria nenhum aí, né? Eu sei... Não, até 
porque pela data já nem dá processo mais, não dá problema. Ela só 
precisa ver como era, como que era a prática, sabe? Você podia ver 
isso aí pra mim. Espero (tempo). Não mesmo? Ah, Célia, faz isso, 
então. Se você achar, você me liga e eu aviso a minha amiga, daí ela 
vai até Campinas buscar [...]. 
 

  

Nessa ocasião, ficou acertado entre eles que a dirigente da região de Campinas 

iria procurar os Termos de Visitas diretamente nas escolas. Curiosamente, não demorou 

muito para que Damião entrasse em contato para avisar que ela não só já havia 

encontrado vários documentos, como também já havia remetido tudo a ele. E o mesmo 

ocorreu com relação às demais solicitações feitas por esse professor, o que permitiu o 

levantamento de 270 Termos de Visitas, referentes aos anos de 1927 até 1946, inclusive. 

Durante a conversa, Damião comentou que normalmente as pessoas que 

trabalham em repartições ligadas ao ensino têm receio de entregar documentos à 

pesquisa, pois é muito comum registrar nos Termos de Visita todos os tipos de 

problemas enfrentados nas escolas e que, muitas vezes, acabam ficando arquivados, sem 

que se tomem as devidas providências. O trecho a seguir esclarece essa informação: 

 
Muitas vezes o supervisor vai até a escola, vê um problema, vê outro 
problema, às vezes vê notas frias, coisas desse tipo; daí, ele tem que 
anotar tudo no Termo e entregar pro dirigente. Só que depois de um 
tempo ele volta pra mesma escola e os problemas continuam lá. É um 
vespeiro isso, você nem acredita! É, porque tudo o que tem de podre 
nas escolas vai pros Termos de Visita. Você acha que o dirigente vai 
pegar tudo e entregar na sua mão? Não vai mesmo! Eles têm medo, 
eles não te conhecem, não é mesmo? Como há muita informação, 
olha... às vezes tem caso de estupro, de roubo, de drogas, tudo isso 
fica anotado lá. Apesar de ser um documento público, certo, público 
no sentido de ser do Estado, não é pro público ver, senão quem vai 
querer pôr seu filho numa escola que desvia dinheiro, que não 
contrata professores, que tem problemas com drogas? Ninguém. 
Então o problema é esse. 

  

Aliás, ele mesmo, antes de começar a revelar todos esses “segredos”, fez uma 

pequena brincadeira já indicativa de que se trata, realmente, de um verdadeiro 
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“vespeiro”. Disse ele: “Como é seu nome mesmo? Então, sabe... Será que não tem aí um 

ofício [risos], alguma coisa que prove, sabe como é que é, né? Vai que você pega esses 

documentos e leva pra um vereador amigo seu [risos]”. Esse professor somente se 

tranqüilizou quando lhe foi entregue um ofício contendo o timbre da Faculdade de 

Educação da USP e com informações a respeito de minha orientadora e dos objetivos 

desta pesquisa. 

Descobriu-se ainda, por meio dessa entrevista, que uma prática muito comum na 

elaboração dos Termos de Visita era a utilização de uma folha de papel carbono entre o 

documento deixado na escola e o que era entregue na Diretoria de Ensino. Além disso, 

segundo Damião, um relatório somente era produzido pelo supervisor em situações 

muito específicas como, por exemplo, quando esse profissional era designado para 

investigar a conduta de um professor ou de um diretor que estava sendo acusado de 

algo. Assim, o supervisor deveria se dirigir até a escola e, com base nos Termos de 

Visita, elaborar um relatório que seria utilizado nessas ocasiões. 

Apesar de essa conversa ter ocorrido de uma forma tão inesperada, por meio 

dela foi possível ter acesso aos documentos necessários a esta investigação e, 

principalmente, contar com colaboração de um professor que, depois de tantos segredos 

revelados e de tanta confiança depositada, realmente se transformou em um amigo. 

 

 

Nome: José Benedito. 
Data de nascimento: 10/12/1943. 
Número de entrevistas: 01. 
Data da entrevista: 23/11/2001. 
Local da entrevista: Itanhaém – SP. 
Realizada por: Daiane Pincinato. 
 
 

José Benedito nasceu em Aracaju, estado do Sergipe, em 1943. Aos seis meses 

de idade, foi com sua mãe para a cidade de Itanhaém, pois seu pai já trabalhava nessa 

região como pescador. 

Ele inicia seu relato apresentando-se como J.B., que é como ficou conhecido no 

litoral paulista. Com relação ao magistério, é bastante enfático ao dizer que, apesar de 

admirar a profissão, essa seria uma de suas últimas opções de carreira. Isso porque 

antigamente havia um preconceito muito grande com relação aos homens que decidiam 

seguir essa carreira e ele próprio compartilhava dessa opinião: 



 123 

Na minha época, existia um preconceito muito forte contra o homem 
no magistério. Ele era considerado “bicha” [...]. Comentavam: “Vai 
dar aula para criancinha? Vai virar babá?” Existia um preconceito 
muito forte. Me lembro de um colega que foi fazer o magistério [...]. 
Ele me convidou e eu dei uma desculpa educadamente: “tenho outras 
pretensões”. O que eu tinha era preconceito [...]. Eu pensava assim: 
“ele vai se queimar sozinho”. 

 

Assim, J.B. optou, inicialmente, pelo curso Científico, pois desejava fazer 

Medicina. No entanto, ao terminar o primeiro ano, percebeu que não teria condições de 

seguir essa carreira, então decidiu abandonar o Científico e passar para o Clássico, do 

segundo ano em diante. Mas, quando completou esse curso, J.B. percebeu que com ele 

“não poderia fazer nada, porque o Clássico era um curso acadêmico e não 

profissionalizante”. 

Então, um dia passando por uma praça em São Paulo, ele viu que havia uma 

“barraquinha” onde se fazia inscrição para uma faculdade particular. Como o valor da 

inscrição era o mesmo que ele trazia na carteira, J.B., sem pensar direito sobre o 

assunto, se inscreveu. Quando procurou se informar, soube que se tratava de uma 

Faculdade de Educação localizada na cidade de Santo André. 

Mesmo assim, ele prestou os exames para a área de Educação, que era 

correspondente à Pedagogia, e para sua própria surpresa foi aprovado, mas cursou 

somente até o segundo ano, pois como na época trabalhava no Fórum, ele estava se 

sentindo muito esgotado e, além disto, ficou sabendo que, para atuar nessa área, era 

necessário ter o curso Normal. Então, ele trancou sua matrícula no curso superior e 

passou para esse outro. 

Com relação ao preconceito que tinha, J.B. diz que devido à situação financeira, 

à obrigação e necessidade de trabalhar e às dificuldades pelas quais passou, ele 

conseguiu “abrir os olhos” e tudo isso o ajudou a deixar para trás o preconceito e a 

valorizar aquilo que estava mais próximo de sua realidade. 

Além disso, ele conta que quando assumiu sua primeira classe, o salário que 

recebia era muito bom, tanto que ele “ficava contando e recontando, porque para [ele] 

era muita coisa”. E acrescenta: “num lugar como esse, sem indústria, onde a maioria 

vivia da pesca predatória para se alimentar, [...] era um dinheirão. Eu estava ganhando 

quase o mesmo que o salário de um promotor, um juiz, e isso entusiasmava bastante”. 

Assim, ele passou a reconsiderar a carreira do magistério. 
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O curso de Pedagogia foi concluído apenas alguns anos depois, em uma 

faculdade localizada em Santos. Na mesma época, ele fez os cursos de Administração 

Escolar e de Orientação Pedagógica, mas esse último, segundo seu depoimento, nunca 

foi utilizado para nada. 

Com o diploma de Pedagogia nas mãos, J.B. partiu para uma segunda 

graduação: o curso de Geografia. Ele comenta, em seu depoimento, que esse curso lhe 

foi despertado quando ele ainda era aluno do ginásio, por conta das aulas de uma 

professora que o fazia “viajar pelo Brasil”. Entretanto, “devido a algumas vaidades”, 

esse curso acabou sendo abandonado e só foi retomado quando ele já estava formado, 

tal como conta no trecho a seguir transcrito: 

 
O interesse por geografia veio do tempo de estudante, um lado que 
despertou em mim, talvez sufocado pelo lado da vaidade que era a de 
ser médico. Imagine uma pessoa que veio de um lar humilde: meu pai 
trabalhador da roça aqui em Itanhaém, lavrador, caçador, ter um 
filho médico era um orgulho como tocar a lua. Mas a geografia foi 
uma parte que me despertou quando eu fiz o ginásio: eu tinha uma 
professora e quando ela começava a descrever a grandeza do Brasil, 
a mata amazônica, os rios, eu vivia tudo aquilo. Eu viajava pelo 
Brasil inteiro e isso era uma coisa maravilhosa. Aprendi a amar o 
Brasil e me senti nacionalista porque me orgulhava com o tamanho 
do país [...]. Por aí eu percebi que estava aflorando alguma coisa e 
quando eu pude fazer alguma coisa por mim, foi Geografia que 
escolhi. 

 

Devido a tantos “atropelos”, J.B. iniciou sua carreira como professor ainda leigo, 

graças à ajuda de uma diretora que freqüentemente o convidava para cobrir eventuais 

faltas dos professores efetivos em classes de 1ª à 4ª séries. Depois de formado no curso 

Normal, ele prestou um concurso e se efetivou como professor primário. Seu início 

como efetivo se deu em escolas rurais, o que pode ser acompanhado no trecho a seguir: 

 

No ensino primário, eu comecei principalmente com escolas rurais, 
porque o homem na rede pública, parece que não, mas ele é muito 
aproveitado como “bucha de canhão”: tem um problema lá longe, 
perto da onça, a maioria das mulheres caem fora. Ou são casadas ou 
são meninas novas; uma moça solteira, sozinha, não vai enfrentar 
uma vaca, não vai enfrentar um sítio, atravessando rio de canoa. 
Antigamente tinha tudo isso e então sobrava para os homens e a gente 
começou assim. Embora não tenha ficado muito tempo nas escolas 
rurais, comecei como regente assim, e a sensação é muito boa, muito 
gostosa. Você se sente dono da situação, você é uma autoridade para 
o pessoal, você é consultado, é tudo muito bom. 
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Posteriormente, J.B. removeu-se para escolas mais centrais e, além de ter 

também lecionado geografia para o 2º grau, lecionou para o primário “até uns quatro ou 

cinco anos atrás”. Isso se deve ao fato de ele ter assumido o cargo de assistente de 

diretor e, após alguns anos, o governo ter cassado esse cargo. Como ele não era efetivo, 

foi preciso voltar para a sala de aula. Esse professor saiu novamente da docência quando 

assumiu o cargo de diretor designado, no qual ainda se encontrava. 

Há poucos anos, quando já não pensava mais em estudar, ele conta que um 

grupo de ex-alunos resolveu inscrevê-lo para o curso de Direito, pois existia o boato de 

que o professor J.B. deveria “ser o advogado dos alunos”, já que ele sempre dava um 

jeito de apaziguar as situações. Ele prestou o vestibular e, novamente para sua surpresa, 

foi aprovado. Essa foi, então, sua terceira graduação, que entre alguns atropelos foi 

concluída há pouquíssimo tempo. 

Quanto às particularidades do litoral, J.B. comenta que, de acordo com sua 

percepção, nessa região o que mais existe são indivíduos em final de carreira, que se 

mudam para lá apenas para se aposentar. No entanto, no seu caso, ele se sente muito 

realizado por ter feito toda a sua carreira em Itanhaém e nas regiões vizinhas. Além 

disso, para finalizar, diz que se sente realizado com a profissão que seguiu e satisfeito 

pelo que realizou. 

 

 

Nome: João Alberto. 
Data de nascimento: 25/05/1942. 
Número de entrevistas: 02. 
Datas das entrevistas: 19/11/1999; 19/09/2000. 
Local das entrevistas: São Paulo – SP. 
Realizadas por: Daiane Pincinato, na primeira ocasião; Daiane Pincinato e 
Belmira Bueno, na segunda ocasião. 
 

Nascido em 1942 na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, estado de São Paulo, 

João Alberto tornou-se professor, pois nessa cidade “os homens tinham apenas duas 

opções: ou faziam curso de Contabilidade para trabalhar em bancos e no comércio ou 

faziam Magistério para lecionar”. Como o campo do comércio já estava saturado, ele 

conta que a opção foi realizar o curso Normal na cidade vizinha e, após se formar, 

dirigir-se para outras localidades para lecionar, já que em Santa Cruz das Palmeiras 

havia apenas um grupo escolar. 
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Assim, esse professor iniciou sua carreira na periferia de São Paulo, no início da 

década de 1960, lecionando para uma classe de 4ª série, na qual ele “era um dos mais 

novos, já que os alunos tinham cerca de vinte, vinte e tantos anos, porque naquela 

época, além de poucas escolas, havia uma defasagem de escolaridade”. Nessa mesma 

escola, ele ocupou diversos cargos, entre eles o de professor do ginásio e do segundo 

grau, de assistente de diretor, de diretor etc. 

João Alberto conta que permaneceu aproximadamente dez anos no ensino 

primário, concomitantemente a outros graus de ensino e, também, a outros cargos. 

Visando ascender na carreira, ele realizou diversos cursos de especialização, bem como 

o de Pedagogia e o de Letras (português/inglês). Além disso, desenvolveu um projeto de 

mestrado na PUC-SP, versando sobre o cotidiano dos diretores escolares. 

É importante ressaltar que, ao se formar em Pedagogia, ele foi o primeiro 

professor da região onde trabalhava a ter esse curso, já que os diretores que atuavam 

naquela época tinham apenas o curso Normal e um outro de Aperfeiçoamento em 

Administração Escolar. No entanto, mesmo dispondo dessa “vantagem”, já que ele se 

“diferenciava dos demais [professores]”, e sabendo que o curso de Pedagogia lhe dava o 

direito de atuar em diferentes cargos, ele também realizou o curso de Letras, por 

considerar que as funções atribuídas à Pedagogia ainda não eram suficientes às suas 

aspirações. 

A conquista dos espaços na carreira desse professor se deu basicamente a partir 

de concursos e alguns convites, como é possível observar em seu depoimento que, aliás, 

demonstra bastante vaidade: 

 
Eu passei no primeiro concurso de professores do Estado, no 
primeiro concurso de professores da Prefeitura, no primeiro concurso 
de diretores do Estado, no primeiro concurso de diretores da 
Prefeitura, então eu era o primeiro em ter pedagogia, eu fui o 
primeiro professor da minha região a ser diretor de escola e ter o 
curso de Pedagogia e fui o primeiro professor do ensino municipal de 
São Paulo com curso de pedagogia. Bom, tendo em vista isso, eu 
ocupei várias direções porque eu não era efetivo como diretor, antes 
de ocupar os cargos efetivos onde havia necessidade de um diretor eu 
ia sendo levado, substituía o supervisor por um mês, por três meses, 
por um ano, por oito meses tal e fui mudando até me efetivar no cargo 
de diretor. Eu fui também o primeiro diretor de Escolas Integradas. 
Bom, então eu fui fazendo carreira, depois eu me efetivei também 
como coordenador pedagógico no primeiro concurso de coordenador 
pedagógico. Depois veio a redemocratização, nós lutamos aí contra a 
ditadura e eu fui ocupar um cargo na Secretaria de Educação. 
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É possível observar que João Alberto ocupou vários cargos ao longo de sua 

carreira no magistério e, segundo ele relatou, a grande maioria dos profissionais com 

quem trabalhou foi mulher. Conforme prossegue em seu depoimento, ele admite que os 

homens chegavam a ser discriminados por desempenharam a docência, uma vez que 

uma idéia freqüente era a de que “os homens deviam ser os diretores”. Nesse sentido, 

ele próprio apresenta uma opinião bastante polêmica quanto aos homens que optaram 

por atuar somente como professores primários, isto é, exercer apenas a docência para 

crianças ao longo de toda a carreira. Conforme suas representações, esses eram, de fato, 

homossexuais e, segundo seu depoimento, “na primeira leva de AIDS, morreram 

muitos”. 

Esse professor é casado, tem três filhos e, apesar de ter se aposentado como 

supervisor de ensino pelo Estado e como diretor de escola pela Prefeitura, continuava, 

na época da entrevista, trabalhando como diretor de uma faculdade particular da capital, 

onde também desenvolvia seu projeto de doutorado. Sua esposa também se aposentou 

como diretora de escola e uma de suas filhas é professora. Além disso, João Alberto tem 

mais cinco irmãos e, desses, dois também seguiram essa profissão “devido à sua 

influência”. 

Aparentemente, ele está bastante satisfeito com sua carreira profissional e até 

admite que sente muito orgulho de determinadas passagens de sua vida como, por 

exemplo, o fato de ter sido o primeiro professor de sua região a ter o curso de Pedagogia 

e ter sido um dos primeiros diretores de uma escola integrada. 

 

 

Nome: José Maria. 
Data de nascimento: 03/04/1940. 
Esse professor enviou sua história de vida profissional por e-mail, seguindo 
recomendações metodológicas previamente definidas. 
Mensagens enviadas em: 17/12/2001; 09/01/2002. 

 

Esse professor nasceu na cidade de Piracicaba, no ano de 1940. Quando estava 

com sete anos de idade, seu pai veio a falecer e, assim que José Maria completou o 

antigo curso ginásio, as condições financeiras da família o levaram a “optar” pelo 

magistério, pois com esse curso ele poderia ingressar mais rapidamente no mercado de 

trabalho. Por essa razão, logo no início de seu relato, esse professor admite que sua 
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escolha pelo magistério “foi apenas uma circunstância da vida e não uma opção 

propriamente dita”. 

Por ter estudado em uma Escola Normal que tinha por objetivo formar 

professores primários para lecionar na zona rural, a oportunidade de ingresso na carreira 

se deu quase que automaticamente: 

 
Em 1956 foi criada em Piracicaba [uma] Escola Normal Rural [...], 
com a função de formar professores primários para lecionarem na 
zona rural. Os formados por essa escola tiveram prioridade para 
escolha de vagas em escolas situadas em zona rural do estado. 
Portanto, era só se formar e ingressar no magistério, como titular de 
cargo, efetivo, após prestar algumas provas. 

 

José Maria lecionou na zona rural durante dois anos e as duas classes que 

assumiu eram multisseriadas, com alunos de 3ª e 4ª séries. Em seu relato, esse professor 

demonstrou sentir muito carinho pela experiência que teve nessa época, tanto que disse 

o nome de cinco alunas que ficaram guardadas em sua memória, pois eram da sua 

primeira turma de formandas da 4ª série primária. Até a música que cantaram na ocasião 

da formatura foi lembrada por ele. 

No ano de 1961, esse professor se removeu para a capital, onde lecionou em um 

grupo escolar por dois anos, somente em classes de 2ª série. Nesse mesmo ano, iniciou 

sua graduação em Direito na cidade de Campinas, concluindo-a em 1965. Nesse 

intervalo, fez também o curso de Administração Escolar, gozando de uma situação 

bastante privilegiada: 

 
Prestei uma espécie de vestibular no Instituto de Educação da Mooca, 
concorrendo a uma das trinta vagas do curso. Os cinco primeiros 
classificados ficavam comissionados para fazer o curso, isto é, não 
precisavam lecionar, ficavam afastados da docência para estudar. 
Tive a felicidade de ficar entre esses cinco e fiquei comissionado 
durante dois anos, 1963 e 1964, que foi o período de duração do 
curso. 

 

No final de 1964, então, José Maria prestou o concurso para efetivação no cargo 

de diretor de grupo escolar rural do Estado. Esse era um tipo de estabelecimento de 

ensino que, segundo esse professor, além das disciplinas comuns a todas as escolas 

estaduais, oferecia um ensino especializado em atividades agrícolas e, por isso, tinha 

duas horas a mais de carga horária para esse fim. 
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Ele foi aprovado no concurso e, no ano de 1965, tomou posse do cargo de diretor 

em uma escola localizada na cidade de Jaboticabal, mas logo em seguida foi removido 

para a cidade de Sumaré, onde permaneceu até 1968. A partir desse ano, ele passou a 

prestar concursos para remoção freqüentemente, sempre visando assumir a direção de 

escolas grandes, que eram aquelas que mais somavam pontos, pois José Maria desejava 

voltar para sua cidade natal e sabia que, para isso, precisaria de muitos pontos somados. 

Aliás, foi nessa mesma época que ele realizou o curso de Complementação Pedagógica. 

No ano de 1970, esse professor lecionou educação moral e cívica em ginásios, 

concomitantemente à direção de escola, e em 1971 removeu-se para a cidade Guaíra. 

Nessa região, dirigiu uma mesma escola por vinte anos, onde disse ter efetuado grandes 

realizações. Durante esse tempo, foi também supervisor de ensino substituto e 

coordenador da Comissão de Atribuição de Aulas e Classes do município. Em 1982, 

prestou concurso para efetivação no cargo de supervisor, mas embora tendo sido 

aprovado, desistiu de assumir a vaga e permaneceu como diretor. Diz ele: “na época era 

o melhor para a minha família”. 

Para José Maria, suas melhores recordações com relação ao campo profissional 

foram frutos da época em que viveu e trabalhou em Guaíra, onde permaneceu até o final 

de 1990. No ano seguinte, por circunstâncias pessoais e após prestar novo concurso para 

remoção, no qual ficou classificado em 1º lugar, mudou-se para Ribeirão Preto. Nessa 

cidade, José Maria assumiu a direção de uma escola de 2º grau, onde enfrentou alguns 

problemas de adaptação por conta da 

 
[...] indisciplina, rebeldia, desinteresse pelo conhecimento das 
matérias, desrespeito à autoridade, tudo isso aliado a uma política 
educacional totalmente equivocada do governo, na qual o aluno 
sempre tem razão e se ele não tem interesse em aprender, a escola 
como um todo é que é a culpada por não motivá-lo. 

 

Todos esses problemas foram desestimulando-o “a tal ponto que ir para a escola 

já se afigurava como um grande sacrifício, uma tormenta, um castigo”. Sua 

aposentadoria se deu no ano de 1998, após trinta e nove anos de trabalho e diante de 

uma promessa: a de “não passar perto de uma escola”. Em suas palavras: “se preciso 

faço desvios em minha caminhada para manter distância dessa instituição a que 

dediquei minha vida trabalhando”. 
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Nome: Luiz Alberto. 
Data de nascimento: 14/01/1950. 
Número de entrevistas: 01. 
Data da entrevista: 22/11/2001. 
Local da entrevista: Itanhaém – SP. 
Realizada por: Daiane Pincinato. 
 
 

Luiz nasceu na cidade de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, no ano 

de 1950. Cursou o antigo ginásio à noite, pois precisava trabalhar, e ao terminá-lo, 

submeteu-se a um teste vocacional que indicou dois ramos de atividade bem distintos: 

mecânica e magistério. Embora ele acreditasse que sua vocação fosse mais voltada à 

área da mecânica, ele acabou partindo para o magistério por diversas razões: 

 
Como mecânica não tinha na cidade, eu optei pelo magistério. Alguns 
dos meus amigos foram fazer, era mais prático, mais fácil e estava 
dentro daquilo que o teste tinha indicado [...]. O científico, que daria 
condições de cursar outro curso técnico ou de nível superior na área 
de mecânica, era um curso muito exigente para quem fez o ginásio à 
noite. 

  

Ainda no interior, depois de feito o Normal e alguns cursos de aperfeiçoamento, 

como Administração Escolar e Supervisão de Ensino, fez o curso de Ciências Físicas e 

Biológicas, que lhe deu o direito de lecionar também para o ginásio e para o segundo 

grau. Terminado esse curso, Luiz prestou um concurso público que oferecia vagas para 

diferentes atividades, em diversas localidades do estado de São Paulo. Ele optou pelo 

cargo de inspetor de alunos e pela cidade de Itanhaém. 

 Chegando ao litoral, Luiz permaneceu nesse cargo por um ano apenas, pois 

rapidamente foi contratado como professor primário, uma vez que nessa região a “falta 

de pessoal habilitado para lecionar” era muito grande. Inicialmente ele acumulou essas 

duas funções, mas após um ano deixou o cargo de inspetor de alunos e prestou um 

concurso para se efetivar como professor de matemática, lecionando daí para os dois 

graus: primário e ginásio. 

Esse professor comenta que as oportunidades de ascensão na carreira nas cidades 

do litoral eram maiores do que no interior, pois na cidade onde nasceu e se formou, a 

quantidade de professores era muito grande e demorava-se um bom tempo até surgir 

uma oportunidade de efetivação ou um convite para assumir cargos administrativos, 

enquanto que no litoral, segundo seu relato, “pela falta de gente habilitada, [ele] era 

quase que arrastado para as escolas melhores”. 
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Luiz iniciou, então, sua carreira no cargo de inspetor de alunos que, de acordo 

com suas próprias palavras, “era o cargo mais mixuruca que tinha”, pois exigia apenas o 

primeiro grau completo. Concomitantemente, foi contratado como professor primário e, 

após deixar o cargo de inspetor, partiu para uma região considerada rural, onde se sentia 

satisfeito e gostava de dar aulas, porém permanecendo aí por pouco tempo. 

Em seguida, passou a lecionar matemática tanto para o ginásio como para o 

primário, especificamente em classes de 4ª série, com a qual disse ter se identificado 

melhor. Os detalhes dessa passagem podem ser verificados no seguinte trecho: 

 
Eu era muito exigente com eles, agora eu vejo isso. Os alunos eram 
criancinhas ainda e eu já exigia deles o que era exigido dos 
adolescentes. Eu não tinha esse jogo de cintura, sabe?! Mas eles me 
respeitavam, acho que tinham um pouco de receio, só que não tinha 
problema, no final dava tudo certo! Eu pegava só as 4ªs séries e 
dividia as matérias entre os professores. Na verdade, eu comecei 
como professor de 1ª à 4ª série, mas me identifiquei mais com a 4ª 
série e daí fiquei nessa série. Talvez o próprio diretor tenha percebido 
esse meu jeitão com as crianças e resolveu me colocar na classe dos 
mais velhos. Então eu dava matemática e as outras professoras 
davam o resto. 

 

Além disso, Luiz também chegou a trabalhar com alfabetização de adultos, mas 

sua experiência como professor foi pequena, pois afirmou gostar mais da parte 

administrativa e sempre ter deixado a parte pedagógica de lado. Pensando nisso, ao 

perceber que o curso de Pedagogia era necessário para que ele pudesse assumir cargos 

administrativos, realizou um curso de Complementação Pedagógica nos finais de 

semana e, somado aos cursos de aperfeiçoamento que havia feito anteriormente, em dois 

anos conseguiu seu diploma de Pedagogia. 

Sua carreira administrativa teve início, então, quando ele estava terminando esse 

curso e uma diretora o convidou para ser seu assistente. Ele aceitou o convite e ficou 

por alguns anos nesse cargo, passando em seguida ao de diretor designado. Enquanto 

estava nessa função, Luiz prestou o concurso para direção de escola, mas na primeira 

tentativa foi reprovado. Foi na segunda tentativa que ele se efetivou como diretor. 

Ele conta que atuou como diretor durante 26 anos numa mesma escola, 

primeiramente como substituto e, depois, como efetivo no cargo, onde pôde desenvolver 

um trabalho que considerou ter sido muito bom e que lhe rendeu reconhecimentos por 

parte dos moradores da cidade. Aliás, ele deixou de trabalhar nessa escola no ano de 
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1999 e afirma que até hoje não conseguiu se desligar completamente, devido ao grande 

apego que tinha a ela. 

Enquanto trabalhava como diretor efetivo, Luiz foi convidado para ser 

supervisor de ensino substituto e atuou nesse cargo durante um ano apenas, pois disse 

não ter gostado muito. Para ele, a supervisão “é um cargo meio sem graça”, que parece 

não fazer parte da carreira do magistério. 

Esse professor diz que o magistério é uma profissão muito gratificante, mas 

devido à grande quantidade de mulheres, que às vezes o deixava deslocado, aos baixos 

salários e ao crescimento das exigências, especialmente depois da 5.692/71, muitos 

homens decidiram abandonar a carreira e partir para outras atividades. Para Luiz, isso 

representa uma perda, pois, de acordo com suas representações, os próprios alunos 

sentem falta de uma figura masculina dentro das escolas. 

No entanto, mesmo com todos esses problemas, ele diz que sempre foi um 

profissional dedicado e exigente e também se refere à sua escolha pelo litoral no 

seguinte trecho: 

Quando eu vim para cá, quando eu prestei o concurso e decidi vir 
para Itanhaém, meus colegas me perguntavam: “o que você vai fazer 
lá? Lá não tem nada, só tem praia!”. Mas foi aqui que eu tive 
oportunidade de crescer profissionalmente, deu tudo certo, acho que 
eu me dei bem, fiz uma boa escolha. Então valeu a pena ter arriscado! 

 

Luiz trabalha na prefeitura de Itanhaém, no Departamento de Educação, como 

assessor de sua esposa, se atendo mais à parte administrativa. 

 

 

Nome: Luiz Ângelo. 
Data de nascimento: 28/11/1937. 
Número de entrevistas: 02. 
Datas das entrevistas: 10/02/2001; 11/10/2004. 
Local das entrevistas: Jundiaí – SP. 
Realizadas por: Daiane Pincinato. 
 

Luiz Ângelo nasceu na cidade de Cajuru, estado de São Paulo, no ano de 1937. 

Antes de iniciar sua carreira como professor, trabalhava em um cartório e sua decisão de 

partir para o magistério se deve ao fato de, naquela época, essa ser uma profissão 

“relativamente boa”. 

Seu início profissional se deu, então, como substituto em escolas localizadas na 

zona rural, concomitantemente para o ensino primário e para o ensino supletivo. Aliás, 
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esse professor conta que a opção de trabalhar na roça era boa porque eram atribuídos 

mais pontos para aqueles que aceitavam assumir aulas em escolas de acesso ruim. Foi 

assim que Luiz Ângelo alcançou um número bastante alto de pontos logo no início de 

sua carreira. 

Ele procurou, então, efetivar-se logo e a primeira escola que escolheu foi uma 

escola masculina, uma vez que, na época, os homens ainda não podiam escolher escolas 

mistas nem femininas. Assim, Luiz Ângelo assumiu uma classe de meninos, ainda na 

zona rural, no período da noite, pois o salário era um pouco melhor trabalhando-se 

nessas condições. 

Após lecionar em diversas escolas, foi convidado para ser diretor substituto e, 

por ter permanecido nesse cargo por mais de cinco anos, acabou sendo enquadrado 

como diretor, já que existia essa possibilidade naquela época. No entanto, mesmo assim, 

Luiz Ângelo prestou o concurso para se efetivar como diretor e nesse cargo aposentou-

se, após ter dirigido escolas que hoje lhes são motivos de muito orgulho. 

Uma delas era uma escola de favela, mas que sob sua direção conquistou o título 

de “melhor escola de favela da cidade de Jundiaí”. Nessa unidade, Luiz Ângelo, em 

parceria com pequenas empresas da cidade, conseguiu arrecadar não apenas remédios e 

roupas para os alunos mais carentes, mas também máquinas e equipamentos necessários 

para ensinar às crianças uma profissão. 

Já a outra escola dirigida por ele era considerada uma escola de elite e suas 

maiores realizações com relação a essa foram: o aumento do número de alunos; a 

conquista de um novo prédio, projetado de acordo com princípios pedagógicos; e a 

construção de uma quadra. Aliás, ele conta que no dia em que entregou a quadra toda 

iluminada, por coincidir com a época de seu aniversário, ele se aposentou e deixou a 

escola. 

Concomitantemente à carreira do magistério, esse professor exerceu outras 

atividades e a percepção que ele guardou de sua carreira foi como que de um apoio, de 

algo complementar financeiramente, tal como se pode verificar na seguinte passagem: 

 
O magistério em si para mim me serviu de sustentáculo, vamos dizer 
assim, eu acho que foi assim uma bengalinha na minha vida; por que 
bengalinha? Ele não resolveu os problemas financeiros meus e da 
minha família, mas ele complementou, porque eu tinha um lugar, 
onde eu me dedicava honestamente, trabalhava honestamente. 
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Estando aposentando já há dez anos, Luiz Ângelo foi convidado para se 

candidatar a vereador da cidade de Jundiaí e aceitou o desafio, mas não foi eleito. 

Porém, o prefeito da época havia prometido que aqueles candidatos que não tivessem 

sido eleitos seriam levados para determinadas secretarias, de acordo com a sua 

formação profissional. Assim, Luiz Ângelo tornou-se secretário municipal de educação 

e, nessa função, conseguiu efetivar novas realizações, tal como explicitado no trecho a 

seguir: 

Eu fui recordista no estado de São Paulo, fui o secretário de 
educação que mais construiu escolas e que deu a melhor merenda 
escolar da história de Jundiaí, comprei a Argos, comprei a escola 
ecológica da Serra do Japi. Então a gente procurou viver o 
magistério. Eu vivi o magistério. 

 

Assim, como profissional da área da educação, seja na docência ou nos cargos 

administrativos, Luiz Ângelo se define como uma pessoa honesta, dedicada, rigorosa e 

exigente quanto ao respeito. Além disso, complementa: “eu sempre fui bocudo: fui 

diretor bocudo, fui secretário bocudo; falava, mas não falava besteira, então evitava 

falar bobagem”. Por essas e por outras razões, segundo seu relato, ele sempre foi 

bastante reconhecido pelos trabalhos que realizou. 

Esse professor chama a atenção, ao longo de seu depoimento, para alguns fatores 

que podem ter influenciado os homens a deixarem a carreira do magistério. Um deles 

teria sido a extinção de uma lei, chamada Lei do Um Quinto, que reservava aos homens 

o direito de escolher uma classe a cada cinco mulheres, independentemente de sua 

classificação nos concursos. Outro teria sido a extinção de algumas vantagens que os 

professores tinham como, por exemplo, empréstimos para construção da casa própria e, 

para os casados com professoras, a possibilidade de dividir pontos para remoção ou 

efetivação em cargo. Além disso, ele comenta que, antigamente, nos concursos públicos 

havia um exame médico obrigatório, muito rigoroso, que muitas vezes reprovava 

professores considerados homossexuais e, com esse resultado carimbado em seus 

documentos, estes desistiam da carreira porque não tinham coragem de enfrentar um 

novo exame. 

No entanto, com a extinção de todas essas “vantagens”, a carreira do magistério 

tornou-se, para Luiz Ângelo, desvalorizada e desrespeitada. Uma outra razão para que 

isso tenha ocorrido, segundo seu relato, é o fato de existirem um grande número de 

mulheres atuando na área, uma vez que, para ele, é mais difícil uma mulher impor 

respeito e administrar bem uma escola, comparando-se aos homens. Para resolver esse 
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problema, a sugestão desse professor é ter, na administração das escolas, um diretor 

homem e uma assistente mulher ou vice-versa. 

Para finalizar seu depoimento, Luiz Ângelo afirma que sempre procurou 

contribuir para a educação da melhor maneira que pôde e sempre gostou do que fez. 

 

 

Nome: Marcos. 
Data de nascimento: 04/05/1944. 
Número de entrevistas: 01. 
Data da entrevista: 07/11/2001. 
Local da entrevista: São Carlos – SP. 
Realizada por: Daiane Pincinato. 
 

Marcos nasceu na cidade de São Carlos, no ano de 1944, e sua família era 

formada majoritariamente por professores, especialmente do lado materno. Sendo 

assim, sua opção por se tornar professor foi influenciada por ela, conforme descrito no 

trecho a seguir: 

Quando eu era mais menino, eu sempre vivenciei essa família de 
professores. Então eu recebia em casa sempre essa orientação: “você 
pode fazer o que você quiser, mas você tem que garantir um diploma 
de professor. Garantir o diploma de professor porque é uma garantia 
de serviço; depois você vai procurar outras coisas”. 

 

Assim, Marcos iniciou o curso Normal concomitantemente com o de 

Contabilidade que, no final, acabou sendo abandonado. Em 1963, já estava formado e 

em 1964 era professor substituto efetivo em uma escola primária. Nesse mesmo ano, 

começou a fazer o curso de Pedagogia. Aliás, ele comenta que pôde fazer esse curso, 

pois era verdade o que seus pais diziam sobre o magistério, isto é, que esse “ajudava a 

ganhar um dinheiro logo”. 

Entretanto, ele comenta que não tinha outros colegas homens atuando nessa 

função, mas que mesmo assim não sofria preconceitos ou pressões. Essa passagem pode 

ser melhor verificada no trecho a seguir: 

 
No trabalho com o ensino primário, eu não tinha colegas homens não, 
era só eu mesmo. Só que mesmo assim eu nunca sofri nenhum tipo de 
pressão para sair da sala de aula. Eu sempre fui bem considerado. Na 
época, eu tive a chance de trabalhar em banco, como todo jovem 
queria. Mas eu ganhava mais sendo professor e ainda tinha a chance 
de fazer faculdade, coisa que se eu fosse funcionário de banco eu não 
poderia. Eu ganhava mais. Lembro que substituí uma professora 
gestante e com o dinheiro eu consegui casar! 
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No curso de Pedagogia, Marcos disse ter sido aluno de grandes mestres, o que 

“realmente [o] ajudou a cultivar ainda mais esse espírito de professor”. Além disso, por 

estar cursando a faculdade, ele já obteve o direito de substituir professores também no 

ensino médio e no antigo curso Normal. Entretanto, Marcos comenta, em seu relato, que 

por ser professor recém-formado sempre lhe sobravam aquelas aulas que ninguém 

queria. Assim, enquanto fazia o curso de Pedagogia, ele foi dar aulas de educação 

comparada e de psicologia no curso de Administração Escolar, no qual os alunos eram, 

quase sempre, mais velhos e mais experientes do que ele. Porém, ele diz que sempre se 

deu bem no magistério, mesmo com relação às crianças pequenas: “desde o jardim de 

infância até o quarto ano primário eu me dava muito bem; eu cantava, inventava 

musiquinhas com as crianças e as professoras adoravam”. 

Então, além de lecionar no curso de Administração Escolar durante o dia, à noite 

ele também era professor de filosofia da educação e de didática no curso Normal. No 

entanto, o SENAC[ab29], na época em que ainda era escola regular, abriu um concurso 

para o cargo de orientador pedagógico e Marcos o prestou e passou. Assim, no final da 

década de 1970, ele abandonou as aulas do curso de Administração Escolar e ficou com 

o cargo oferecido pelo SENAC, além das aulas do curso Normal. 

No SENAC, ele começou como orientador pedagógico e foi promovido a 

assistente técnico, que era uma “espécie de vice-diretor”. Concomitantemente, de 1978 

a 1984, ele também deu aulas de Psicologia em uma faculdade particular que estava 

sendo criada na cidade de São Carlos, mas ele comenta que não foi uma boa opção: “o 

que eu ganhava na faculdade, por incrível que pareça, era menos que no Estado! Mas as 

exigências de uma faculdade eram maiores do que as do Estado, então eu retornei para 

as aulas como professor primário”. Isso aconteceu também porque, em 1984, Marcos foi 

demitido do SENAC e, segundo seu depoimento, com essas aulas ele pôde “viver até o 

final do ano [...] e [se] sustentar até aparecer uma outra oportunidade de emprego”. Em 

seguida, surgiu a oportunidade de ele trabalhar com a instalação de um “centro 

incubador de alta tecnologia”. Pediu então exoneração do Estado e começou a trabalhar 

em empresas, mas, de acordo com seu depoimento, “mesmo na fábrica [ele] não 

[deixou] de lado a parte da educação”. 

Quando o governador do estado de São Paulo, por meio de um decreto, 

extinguiu esse ramo de atividade, novamente Marcos voltou para o magistério, mas 

dessa vez prestou um concurso para diretor de escola e se efetivou nesse cargo, 

permanecendo por um ano apenas, até ser convidado a assumir, em caráter de 
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substituição, o cargo de supervisor de ensino, no qual ainda se encontrava. 

Concomitantemente à supervisão de ensino, ele voltou à sala de aula como professor de 

matemática, em classes de 5ª a 8ª séries, uma vez que seu registro de pedagogo inclui 

habilitação em: matemática, história e filosofia. 

Quanto ao cargo de delegado[ab30] de ensino, ele diz ser mais difícil conseguir 

alcançá-lo, pois é fundamental estar do lado certo na política. Na verdade, ele admite 

que até hoje sempre esteve do lado errado e atualmente nem sequer sabe se gostaria de 

assumir, de fato, esse cargo. No entanto, ao mesmo tempo, admite que, assim que se 

aposentar, tentará se tornar secretário da educação do município. 

Uma particularidade que Marcos atribui ao fato de residir em uma cidade do 

interior refere-se ao grande número de profissionais, na maioria das vezes autônomos, 

que acabam se tornando professores porque não têm onde trabalhar. Outros optam por 

esse ramo porque, no final, acaba-se ganhando mais como professor do que em outras 

carreiras. Aliás, uma passagem relevante de seu relato revela que, há alguns anos, 

acreditava-se que aquele que “não sabia matemática, física e química acabava fugindo 

para o curso Normal”, ocorrendo, assim, grande discriminação com relação aos 

professores normalistas. No entanto, sua percepção como profissional da educação foi 

muito boa. Ele diz que sempre foi muito reconhecido, especialmente como diretor, e que 

essa profissão é bastante gratificante. Sendo assim, ele diz que não se arrepende nem um 

pouco de ter seguido a carreira do magistério, complementando seu depoimento com o 

seguinte trecho: 
 

 

Uma coisa eu posso dizer com certeza: em cada tombo que eu tive, foi 
o magistério que me serviu de apoio. Sempre que as outras 
oportunidades me eram tiradas, eu voltava para o magistério e nele 
encontrava o apoio que precisava para me manter até encontrar uma 
nova oportunidade. Então eu não tenho do que reclamar! E se tivesse 
que fazer tudo de novo, eu faria da mesma forma! 
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Nome: Mário. 
Data de nascimento: 08/02/1930. 
Número de entrevistas: 02. 
Datas da entrevistas: 17/11/2001; 28/10/2005. 
Local das entrevistas: São Paulo – SP. 
Realizadas por: Daiane Pincinato e Belmira Bueno, na primeira ocasião; Daiane 
Pincinato, na segunda ocasião. 
 

Nascido em 8 de fevereiro de 1930 no Lácio, região central da Itália, Mário fez 

seus estudos primários na cidade de Ceprano, mas a guerra o forçou a interrompê-los. 

Conheceu os horrores da guerra – bombardeios, destruição, fome e morte. Sobreviveu 

numa família numerosa de oito filhos e conheceu também as dificuldades de uma 

família pobre e de humildes operários. 

Logo após a guerra, viveu também a experiência de ter sido menino de rua, pois, 

segundo seu relato, nessa época ninguém tinha trabalho e, além disso, seu pai havia 

sofrido um acidente por conta da guerra e alguns de seus irmãos ainda se encontravam 

prisioneiros em campos de concentração. Para que ele pudesse sobreviver, sua 

alimentação eram os restos de comida dos soldados ingleses ou americanos que ficavam 

na estação e seu trabalho era vender ovos cozidos e laranjas para essas mesmas pessoas. 

Insatisfeita com esta situação, sua mãe insistiu para que ele acompanhasse um 

sacerdote que iria passar pela cidade onde viviam e que o levaria, assim como muitos 

outros meninos pobres, para um seminário para que eles todos pudessem continuar os 

estudos. Um pouco contra vontade, ele seguiu o conselho de sua mãe e tornou-se 

membro da Congregação das Escolas Cristãs de São Gabriel, que era francesa, onde 

jovens religiosos eram preparados para o magistério. 

Seus estudos aconteceram, então, na Itália e na França e sua primeira experiência 

como professor se deu em 1950, quando ele, além de ser secretário de uma escola 

italiana, também passou a lecionar francês para os alunos da primeira e da segunda série 

do ginásio nessa mesma escola. Ele ficou nessa função durante pouco tempo, pois, 

exatamente na época em que estava começando a se entrosar com os alunos, seu 

superior o convidou para vir ao Brasil, “onde os Irmãos tinham fundado e assumido um 

colégio”. Assim, em dezembro de 1951, ele desembarcou no Rio de Janeiro e em 

seguida seguiu para o Carmo do Rio Claro, no sul de Minas Gerais. 

Em 1967, mudou-se para São Paulo, vindo a morar junto de suas irmãs no bairro 

da Penha e, ao mesmo tempo em que começou a lecionar em diversos colégios do 

estado e particulares, tratou de completar sua formação intelectual e profissional. 
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Licenciou-se no curso de História da Universidade de São Paulo, de Pedagogia com 

habilitação em Administração Escolar e Supervisão de Ensino pela Faculdade de 

Ciências e Letras Farias Brito e participou de diversos cursos de extensão universitária, 

seminários e cursos de atualização. 

Efetivou-se em 1972 como diretor do antigo ginásio e colegial, pois necessitava 

de uma profissão mais rentável. A passagem seguinte mostra claramente o que se 

passou nessa época: 

Foi uma espécie de desespero, eu vou dizer por quê: eu já tinha uma 
certa experiência como diretor, mas com escola particular. Fui 
durante três, quatro anos diretor daquela escola em Minas [...]. Mas 
acontece o seguinte: eu precisava, minha irmã trabalhava, ela 
[esposa] era modelista e trabalhava na Estrela, fazia vestidinhos das 
bonecas, dessa Suzi e outras e ela ganhava bem, mas teve a primeira 
filha e estava grávida da segunda e deixou de trabalhar lá. Então eu 
não podia somente com um salário do Estado, então precisava 
complementar com o salário da escola particular... Mas toda vez que 
tinha inscrição para professor eu ia na escola aqui perto, onde 
morava, classificava muito bem, mas nunca sobrava aula pra mim 
porque quem mandava naquele tempo era o diretor. O diretor fazia e 
desfazia e dava as aulas para o estudante amiguinho ou amiguinha e 
não havia controle e eu ficava frustrado com isso. Falei: ‘então eu 
preciso me efetivar’. Como apareceu o primeiro concurso não como 
professor mas como diretor, eu tentei esse concurso e passei e assumi 
como diretor. 

 

Desde então, Mário galgou os diversos postos da carreira do magistério, além de 

ter sido membro de diversas instituições como, por exemplo, a UDEMO. Uma de suas 

experiências mais marcantes foi sua candidatura ao cargo de vereador da cidade  

de São Paulo. 

De uma maneira geral, as lembranças desse professor não demonstram muitos 

vínculos com a família. A presença das figuras de pai, mãe e irmãos(ãs) aparece em 

circunstâncias muito raras e pontuais. Já a importância à trajetória escolar e profissional 

está muito presente em sua fala e é possível, inclusive, notar certo orgulho pelos rumos 

que sua vida tomou. Percebe-se que ele se sente um vitorioso, pois superou a fase de 

menino de rua e chegou até a se candidatar ao cargo de vereador, obtendo um número 

considerável de votos (embora não tenha sido o suficiente para que ele se elegesse). 

Ao longo de sua fala, foi possível notar também uma preocupação muito forte 

com os mais carentes, tanto que ele se decepcionou com a congregação à qual pertencia 

justamente porque os membros estavam muito mais atentos às classes mais altas, ao 

invés de atender aos mais necessitados. Assim, ao propor que os Irmãos, em vez de 
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trabalharem em colégios particulares fossem prestar atendimento aos colégios públicos 

e tendo recebido uma resposta negativa para isso, ele percebeu que este não era o 

princípio da congregação e, portanto, percebeu que estava “no lugar errado”. Mário 

pediu seu desligamento e foi trabalhar por conta própria. 

Em seu depoimento, esse professor também procura expor algumas sensações 

que teve ao chegar ao Brasil, por exemplo. A estranheza que o canto das cigarras lhe 

causou é uma delas, pois para ele as cigarras daqui cantavam mais alto e muito mais 

forte do que as da Itália. Os negros também lhe causaram estranheza, tanto que ele, por 

nunca ter visto um deles antes, não conseguiu comer a comida por eles servida. E por 

falar em comida, a primeira descoberta que ele fez no Brasil foi o sabor das bananas. 

Segundo Mário, assim que ele se hospedou em um hotel no Rio de Janeiro, um colega 

lhe serviu um cacho de bananas e ele se “esbaldou”. 

A sensação de medo no avião, a visão panorâmica das cidades por onde passou, 

os nomes dos hotéis, aeroportos e bairros onde esteve e até a dificuldade para tirar o 

sabão do corpo em seu primeiro banho no Brasil foram lembrados e relatados pelo 

professor Mário. No entanto, o que esteve muito presente ao longo de todo o 

depoimento foi sua auto-representação como um homem teimoso e inconformado com 

as injustiças. Em sua concepção, essa foi a razão pela qual ele conseguiu superar suas 

dificuldades e galgar os postos mais elevados da carreira. 

Com relação à Itália, ele comenta que o único motivo que o fez sentir saudades 

foram os seus alunos e, para justificar esse estreito relacionamento com eles, Mário 

descreve sua rotina na escola onde teve sua primeira experiência docente: 

 
Eram alunos que eu vivia com eles, porque a maioria era de internos, 
então eu tomava conta além de ser professor; eu vivia com eles, 
jogava futebol com eles, brincava com eles, era uma cidade perto do 
mar, então tinha praia, então era a minha vida... de manhã até cair de 
sono perto da cama. 

 

Além disso, ele também tinha obrigações religiosas, como se levantar às 4h30 

horas da manhã para rezar durante uma hora antes de chamar os alunos. Sua rotina não 

mudou muito quando ele chegou ao Brasil, mas posteriormente, quando ele começou a 

trabalhar em vários colégios e estudar ao mesmo tempo, ela se tornou quase que 

insuportável. Por isso, em uma passagem de seu depoimento, ele comenta que, quando 

dava aulas à noite, não acordava os alunos que “caíam de sono”, pois se lembrava de 

quando também era trabalhador e aluno e sentia pena deles. 
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É possível verificar, a partir da entrevista, que[ab32] Mário é um homem sensível e 

esforçado e toda essa sensibilidade foi transformada, por ele, em belas poesias, que não 

apenas foram publicadas, como também foram utilizadas como material didático. Ou 

seja, como ele se licenciou também no curso de História, uma forma muito especial que 

ele encontrou para motivar os alunos foi transformar tanto a História Geral como a do 

Brasil em versos e prosas. O resultado disso, segundo Mário, foi recompensador: para 

ele, suas aulas causaram ótimas lembranças em seus alunos e, por onde passou, ele 

acredita que tenha deixado recordações positivas. 

Finalmente, outra face de sua personalidade é, como dito anteriormente, a 

insistência e a teimosia, que não apenas o impulsionou aos mais diversos postos da 

carreira do magistério, como também o motivou a prestar e passar em um novo 

concurso, aos 69 anos de idade, para voltar a dar aulas de história em uma escola 

carente. 

 

 

Nome: Orlando. 
Data de nascimento: 21/01/1935. 
Número de entrevistas: 01. 
Data da entrevista: 02/12/1999. 
Local da entrevista: São Paulo – SP. 
Realizada por: Daiane Pincinato e Belmira Bueno. 
 

Orlando nasceu na cidade de Santa Adélia, estado de São Paulo, em 1935. É 

viúvo e tem três filhos, dos quais uma é professora. Sua esposa também foi uma 

profissional da área da educação e aposentou-se como diretora de escola. 

Ele conta que sua formação profissional se deu “meio sem saber por que, é coisa 

do interior, às vezes fica mais fácil ali e tal; não foi assim por uma predileção”. Na 

verdade, Orlando admite que queria ser professor de educação física, pois já praticava 

vários esportes, mas ao prestar um concurso, por poucas vagas não conseguiu entrar. 

Como no ano seguinte a legislação mudou e esse curso passou a ser considerado de 

nível superior, ele realizou o curso Normal e acabou se formando como professor 

primário. 

Sua atuação nessa função deu-se apenas por sete anos e, durante esse período, 

Orlando comenta que não desenvolveu nenhum tipo de atividade criativa, pois seguia 

“mais ou menos o que os outros faziam”. Foi nesse contexto que ele percebeu que 

“alguma coisa a mais deveria ser feita numa escola e [ele] não tinha o poder de mudar 
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as coisas porque vinham daquele jeito”. Pensando nisso, ele prestou um concurso para o 

cargo de diretor e acredita ter batido um recorde de permanência dentro de uma mesma 

escola, já que trabalhou nesse cargo durante 25 anos. 

Visando a ascender na carreira, Orlando realizou o curso de Administração 

Escolar e o de Pedagogia, mas esse último apenas se tornou importante para sua carreira 

no momento em que a escola onde trabalhava incorporou o antigo ginásio. Assim, com 

o curso de Pedagogia, ele teria condições de assumir tanto o primário como o ginásio. 

Durante os 25 anos de trabalho como diretor, Orlando pediu afastamento 

algumas vezes para realizar diferentes experiências. Primeiramente, foi trabalhar na 

Enciclopédia Britânica, pois “aí entrou o problema financeiro” e ele “queria ganhar 

mais”. Em seguida, atendeu ao chamado de um delegado de ensino para organizar uma 

escola situada em Diadema. Depois, aceitou um convite para assumir o cargo de 

supervisor de ensino e, finalmente, para trabalhar na prefeitura de São Bernardo, onde 

permaneceu apenas dois anos. 

Além disso, mesmo trabalhando como diretor de escola, curiosamente Orlando 

também foi corretor de imóveis durante anos, vendendo terrenos na cidade de Campos 

do Jordão. Sua justificativa para isso é a seguinte: 

 
Como o Estado me pagava pouco pelo trabalho que eu fazia, embora 
eu fazia de bom gosto, eu tinha que cuidar da minha vida. Então eu 
organizei a escola de uma tal maneira que eu tinha minha assistente e 
as pessoas que trabalhavam comigo. Eu dava uma chave na mão do 
presidente da APM e falava: “A escola é sua, você tem toda 
liberdade, [...]”. Então eu ia vender meus terrenos por aí e deixava a 
escola muito organizada, inclusive para o meu interesse. Eu chegava 
de manhã cedo na escola e não saía de lá sem que todos os problemas 
que fossem possíveis ser resolvidos eu não resolvesse. Também 
quando eu saía, eu esquecia. 

 
Nessa escola, ele realizou vários projetos, entre os quais o Cadastro dos Alunos, 

a partir do qual era possível conhecer, segundo ele, não apenas o aluno, mas toda a sua 

família. Com isso, Orlando criou diversas comissões compostas por pessoas de mesma 

profissão, com o intuito de ajudar a própria escola. Um outro projeto era o de Pesquisa 

de Aptidões que, como o próprio nome diz, visava descobrir as aptidões dos alunos e 

levá-los para conhecer o contexto de trabalho de cada profissão selecionada. Além 

disso, havia ainda o Relatório Anual dos Alunos e o Registro de Indisciplina, que 

tinham como finalidade básica elaborar uma espécie de “retrato” do aluno tanto no que 

diz respeito ao grau de aprendizagem como à disciplina e dedicação aos estudos. 
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Orlando comenta ainda que, além de ter sido um profissional da área da 

educação, fez diferentes atividades em sua vida: foi jogador de futebol amador, 

vendedor de enciclopédias e até corretor de imóveis. No entanto, ele acredita que 

nenhuma dessas atividades extras o atrapalhou no que diz respeito ao seu desempenho 

como diretor de escola. Diferente dele, conforme afirma, “tem pessoas que chegam lá na 

escola, elas se esforçam, mas não têm muito a contribuir: ela foi uma pessoa que só 

estudou, não tem vivência, ela não sabe chegar e falar em público, discutir se for 

necessário, ir lá na Prefeitura reivindicar”. 

Por isso, ele acredita ter realizado um bom trabalho nessa escola, onde se 

aposentou, e demonstra estar satisfeito com a sua carreira profissional. Mas diz que não 

voltaria a trabalhar novamente, pois o seu maior interesse atualmente é cuidar dos 

filhos, dos netos e viver da melhor forma possível, desfrutando de tudo o que conseguiu 

realizar no passado. 

 

 

Nome: Paulo. 
Data de nascimento: 14/06/1947. 
Esse professor enviou sua história de vida profissional por e-mail, seguindo 
recomendações metodológicas previamente definidas. 
Mensagens enviadas em: 18/12/2001; 20/12/2001; 21/12/2001; 04/01/2002; 
22/02/2002; 27/02/2002; 03/05/2002; 29/05/2002; 31/05/2002; 02/10/2002; 
17/10/2002. 
 

Paulo nasceu na cidade de Pindamonhangaba, no ano de 1947. Sua opção pelo 

magistério se deu pelo fato de seu pai, que também havia sido professor, ter falecido 

precocemente, levando-o a “obter logo um meio de sobrevivência”, uma vez que sua 

família era muito numerosa e com poucos recursos. 

Dessa forma, esse professor realizou o curso Normal e, assim que se formou, 

iniciou sua carreira na zona rural, lecionando em classes do antigo ensino primário. 

Após quatro anos trabalhando como professor substituto efetivo, em 1971, prestou o 

concurso para efetivação no magistério. Em seguida, realizou o curso de Pedagogia, 

concluindo-o em 1975. 
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Seu primeiro cargo administrativo foi o de assistente de diretor, que ele assumiu 

por intermédio de um convite no ano de 1978. Após um ano nessa função, Paulo prestou 

concurso e se efetivou no cargo de diretor de escola, no qual permaneceu por vinte anos, 

vindo a se aposentar posteriormente. Durante sua atuação como diretor, Paulo graduou-

se também em Direito. 

Em seu relato, ficou evidente que esse professor sentia certa descrença com 

relação ao trabalho que era desenvolvido pelos supervisores de ensino que, segundo sua 

percepção, se resumia apenas em pedir para que os professores respondessem a alguns 

questionários, que eram sempre iguais e nunca traziam benefícios às escolas, e avaliar o 

trabalho desenvolvido na instituição, bem como os materiais e o prédio. No entanto, 

Paulo conta que, mesmo quando todos os itens do questionário mostravam uma 

realidade muito ruim, a ajuda nunca chegava, pois a avaliação dos supervisores na 

ocasião de suas visitas era sempre a mesma – “notei ordem e asseio em tudo que me foi 

dado observar” –, independentemente do estado em que a escola se encontrava. 

Ao longo de sua carreira, Paulo conta que enfrentou algumas dificuldades com 

relação à indisciplina dos alunos; aos crimes que ocorriam ao redor de uma das escolas 

que dirigiu; à alguns professores e outros funcionários, que não cooperavam com as 

propostas de trabalho; entre outros problemas. Entretanto, mesmo assim, após se 

aposentar, Paulo novamente ingressou, por meio de um concurso, no magistério 

municipal e continua lecionando para uma classe de 4ª série, pois sentiu que poderia 

ainda contribuir para com a educação com base na experiência que adquiriu ao longo 

dos anos de exercício profissional. A ocasião do concurso bem como a sensação de 

voltar a lecionar para crianças podem ser verificadas no trecho a seguir: 
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No dia das provas do concurso eu estava querendo ficar invisível. 
Tantas mocinhas esperando os portões se abrirem... E eu ali. É o pai 
de uma das candidatas, devem ter pensado. Não, não. Eu era um 
candidato. Na fila para entrar na sala das provas, eu me encolhendo 
para não chamar muito a atenção, uma diretora conhecida acaba 
com o meu anonimato, com exclamações: “Paulo, você aqui! O que é 
que você está fazendo aqui?” Cristo... Bom, passou. Fui para a rede 
municipal. Não demorou para eu redescobrir o que é ser professor do 
primário, com o dever de me reportar a uma direção, a uma 
coordenação. Mas durante um bom tempo eu ainda achava que devia 
intervir em problemas que nada tinham a ver com a minha sala de 
aula. Mas aí eu me lembrava: “não sou mais diretor, sou professor e 
vou cuidar da minha sala de aula”. E estava eu dando aulas para 
uma 4ª série, percebendo que estas crianças são diferentes daquelas 
de trinta anos atrás, percebendo que eu também sou diferente daquele 
jovem professor; e, depois de algum tempo, percebendo que meu foco 
também mudou, pois antigamente a minha preocupação maior era 
com as atividades, com a seqüência de exercícios que eu ia passar 
para as crianças. Agora, depois de todos esses anos, a minha 
preocupação maior é com o tipo de ser humano que estou ajudando a 
formar. Daí eu penso: “que bom que eu mudei”. Lá atrás, lá longe, eu 
ficava tão distanciado dos meus aluninhos, a ponto de eles me 
chamarem de doutor, e eu não era. Hoje, que eu, por ser advogado, 
tenho o título, as crianças me chamam de professor, e eu me sinto 
honrado de estar participando de um trecho de suas vidas. 

 

Além de lecionar para essa classe de crianças no magistério municipal, Paulo 

também dá aulas de artes para futuros professores dessa área e de didática para alunos 

de uma faculdade particular da cidade de Pindamonhangaba. 

 

 

Nome: Roberto. 
Data de nascimento: 08/09/1938. 
Número de entrevistas: 01. 
Data da entrevista: 15/02/2001. 
Local da entrevista: Jundiaí – SP. 
Realizada por: Daiane Pincinato. 
 

Nascido em 1938, na cidade de Borborema, região de Araraquara, esse professor 

inicia seu relato referindo-se à dificuldade que existia, naquele tempo, para estudar. 

Além das escolas serem altamente seletivas, havia pouca opção de estudo nas cidades e, 

por isso, os alunos precisavam se mudar ou viajar para prosseguir a formação. No seu 

caso, a família optou por mudar-se para Itápolis. 
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Ao terminar o ginásio, visando ao prosseguimento dos estudos em nível 

superior, Roberto decidiu fazer o curso Clássico. No entanto, devido à pequena 

quantidade de alunos inscritos, não foi aberta uma turma para esse curso, mas sim para 

o Científico, que ele realizou concomitantemente ao Normal. Ao terminar esse curso, 

ele realizou também o de Aperfeiçoamento de Professores e, por estar ainda com  

17 anos, precisou, antes de iniciar sua carreira no magistério, servir ao exército por um 

ano. 

 Devido às dificuldades financeiras da família e por ser o filho mais velho, esse 

professor, logo que saiu do quartel, precisou abandonar, em princípio, o objetivo de 

realizar um curso superior para iniciar, assim, sua carreira como professor primário. Sua 

primeira classe, que era masculina, multisseriada e localizada em zona rural, foi 

assumida em caráter de substituição. Ele recorda que naquela época vivia em péssimas 

condições, “num desconforto incrível”, pois dormia “num rancho mesmo, onde era um 

paiol de milho”, na própria fazenda onde lecionava. Mas essa foi, para ele, uma 

experiência muito gratificante, pois ele gostava de conviver com a comunidade, que o 

acolhia e o tratava com muito carinho e respeito. 

Entretanto, em sua experiência como professor primário, Roberto conta que teve 

muita dificuldade para alfabetizar. Além disso, admite que teve também um pouco de 

dificuldade no começo de sua carreira, principalmente por ser homem e estar 

trabalhando com crianças, o que pode ser verificado no trecho a seguir: 

 

Eu confesso que no começo eu tive um pouco de dificuldade, 
principalmente porque eu comecei trabalhando com crianças e, sendo 
homem, parece que... quando eu falo “ar professoral” eu sinto no 
meu subconsciente que eu estou falando ar feminino, tem muito a ver 
com maternidade, com alfabetização, enfim, coisas do tipo; então fica 
meio estranho. E com essa educação machista que na época eu 
recebi, que eu me formei, que eu comecei, então tinha: a mulher era 
para a sala de aula e o homem para dirigir. 

 

Mesmo assim, ele admite que trabalhar no primário era fascinante e, na ocasião, 

“o salário era bom e as exigências não eram tantas”. No ano de 1960, Roberto prestou 

um concurso para efetivação como professor desse grau de ensino e, a partir daí, 

percebeu uma grande “guinada” em sua vida. Logo após assumir seu cargo efetivo, 

começaram a surgir convites para os cargos de auxiliar de diretor, diretor substituto e 

assim por diante. E foi nessa mesma época que ele realizou o curso de Administração 

Escolar. 
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O curso de Pedagogia foi realizado concomitantemente ao de Letras. Em 

determinado momento de sua vida, ele acumulou as funções de professor primário e de 

professor de português, duas de suas “grandes paixões”. A terceira paixão de sua vida 

foi, segundo seu relato, a experiência como diretor, que ele conheceu inicialmente como 

vice-diretor e, posteriormente, como diretor efetivo, após se submeter ao respectivo 

concurso. O trecho a seguir ilustra essa passagem: 

 
O magistério é gratificante, não é?! Eu adorava, eu adoro ainda hoje, 
se eu pudesse, eu conviveria dentro da sala de aula [...]. Mas 
acontece que, até por uma questão de ambição, de salário mesmo, de 
progressão na carreira mesmo, eu fui ser diretor e eu descobri que 
ser diretor foi maravilhoso. 

 

Sua decisão de partir para a direção teve, ainda, outras razões: 

 
A direção, ela surgiu porque eu queria fazer a carreira e também 
porque eu já tinha exercido, eu exerci em caráter temporário, eu 
acabei assumindo alguns desafios e eu senti que, pode ser isso uma 
cafonice, mas eu senti que eu tinha um potencial para fazer um 
trabalho mais amplo do que na sala de aula. Se tem alguma coisa 
pela frente, você tem que andar, ir para a frente. 

 

E foi realmente nessa função que Roberto disse ter se realizado 

profissionalmente. Entretanto, é possível perceber que existe, no decorrer de todo o 

relato desse professor, um entusiasmo muito grande com relação ao seu trabalho, desde 

a docência no ensino primário até a direção de escola. 

Atualmente Roberto é aposentado e faz parte da diretoria da UDEMO da capital. 

 

 

Nome: Rubens. 
Data de nascimento: 14/09/1928. 
Número de entrevistas: 01. 
Data da entrevista: 31/10/2001. 
Local da entrevista: Sorocaba – SP. 
Realizada por: Daiane Pincinato. 
 

Rubens nasceu no ano de 1928, na cidade de Iáras, estado de São Paulo. Seu pai 

era lavrador e, por isso, a família morava na roça. Ele conta que um de seus irmãos 

concluiu o ensino primário já com 15 anos de idade e os irmãos mais velhos recebiam 

aulas à noite, após o trabalho. Foi nesse ambiente que ele cresceu. 
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Ao terminar o primário, Rubens teve que interromper os estudos para poder 

trabalhar. Seu primeiro trabalho foi como alfaiate e, com o dinheiro que recebia, 

conseguia ajudar os pais e ainda pôde fazer o curso de Madureza. Terminado esse curso, 

ele partiu para o Normal, mas não por uma escolha propriamente dita, conforme é 

possível verificar no trecho a seguir: 
 

Pelos colegas, entendi que o magistério era a melhor opção: oferecia 
status e ordenado compensador. Eu não tinha na ocasião outra opção 
possível. Se pudesse realmente escolher, eu seria advogado. Mas 
devido às condições financeiras da família e à esperança de que o 
magistério fosse um campo de trabalho promissor e rápido, acabei 
indo para o magistério mesmo. Após três anos trabalhando e 
estudando, eu já era professor. 

 
Sua carreira como professor primário iniciou-se, então, no ano de 1952 como 

substituto e, logo em seguida, em 1955, ele se efetivou, permanecendo nesse cargo até 

1960. Seu primeiro cargo administrativo foi o de diretor substituto, sendo que ele 

chegou a assumir também os cargos de supervisor substituto, de diretor efetivo e de 

delegado de ensino. A passagem a seguir mostra bem como foi a carreira desse 

professor: 

Minha trajetória profissional se deu da seguinte forma: iniciei como 
substituto efetivo, permanecendo por três anos; depois passei a 
professor primário efetivo, por cinco anos e, em seguida, a diretor de 
escola, por vinte e seis anos. Os cargos administrativos que assumi 
em substituição foram o de diretor de escola, por um ano e meio, e o 
de supervisor de ensino, por dois anos. Assumi apenas um cargo 
designado, quer dizer, cargo político, que foi o de delegado de ensino, 
por dois anos e meio. 

  

O cargo de delegado de ensino, segundo seu relato, foi fruto do reconhecimento 

do trabalho realizado como diretor. Aliás, para não perder o seu cargo de diretor, que 

era em uma escola de primeiro grau, Rubens precisou cursar a Pedagogia, pois sua 

formação contava apenas com o curso Normal e alguns cursos de complementação, 

incluindo o de Administração Escolar. 

 A ascensão na carreira se deu com o intuito de buscar melhores salários, mas ele 

considerou o cargo de diretor de escola o melhor, no qual pôde efetivar maiores 

realizações. Com relação ao cargo de delegado de ensino, comenta que esse “poderia ser 

o melhor de todos, para quem quer realizações, isso se não houvesse a ingerência 

política, onde a capacidade pessoal é avaliada conforme o número de votos recebidos”. 
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Para finalizar, Rubens afirma que acredita ter feito uma boa carreira no 

magistério, mas que no aspecto financeiro foi uma decepção. Ele admite ter sido um 

profissional honesto e que teria agido dessa maneira em qualquer outra profissão. 

 

 

Nome: Rubens Celso. 
Data de nascimento: 26/05/1938. 
Número de entrevistas: 01. 
Data da entrevista: 19/10/2001. 
Local da entrevista: Amparo – SP. 
Realizada por: Daiane Pincinato. 
 

Rubens, que nasceu na cidade de Amparo no ano de 1938, inicia seu depoimento 

referindo-se à admiração que sempre teve com relação aos seus ex-professores e, em 

especial, a uma professora que, segundo seu relato, teria o influenciado a seguir a 

carreira do magistério. 

 Seu início na profissão se deu em 1960, como professor substituto de língua 

portuguesa em uma escola industrial da cidade de Amparo. Ele conta que, naquela 

época, “quem era formado no curso Normal, Magistério, tinha direito de obter o registro 

no MEC e dar aula, selecionando até quatro disciplinas: português, matemática, história 

do Brasil e ciências”. Então, utilizando-se desse recurso, Rubens passou a lecionar 

português em diversas escolas, sempre em caráter de substituição. Além dessa 

disciplina, ele também lecionou, por algum tempo, educação física, pois não havia 

professores especializados nessa área na época. 

 Por gostar muito de lecionar português e, também, por se interessar bastante pela 

parte burocrática das escolas, Rubens decidiu graduar-se em Letras e em Pedagogia, 

concomitantemente. E, além desses dois cursos, também se especializou em Supervisão 

Escolar. Aliás, com relação à 5.692/71, esse professor comenta que “ela não deixou de 

provocar nos profissionais a busca de aperfeiçoamento”. E continua: 

 

Acho que esse foi um dos motivos, uma das razões que fez o pessoal 
procurar fazer o curso superior na época, uma especialização, um 
melhoramento. Eu acho que ela teve essa influência. Inclusive eu senti 
que ela também influenciou um pouco para que alguns homens, ao 
invés de procurar a formação superior, abandonasse a carreira. Eu 
senti isso mais nas matérias de exatas, principalmente em química, 
física, biologia. Quando o pessoal sentiu que não estava sendo 
valorizado [...], eles começaram a procurar emprego em empresas, 
fundações, enfim, uma outra colocação que não fosse o magistério. 
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No entanto, Rubens continuou nessa carreira e, em 1980, prestou um concurso 

para efetivar-se no cargo de diretor, mas por questões familiares, embora tendo sido 

aprovado, não pôde assumi-lo. Em seguida, assumiu o cargo de diretor substituto em 

uma grande escola da região, onde permaneceu até 1983. Assim que perdeu essa 

substituição, passou a ser assistente de diretor em uma outra escola, onde trabalhou até 

1989 e pôde efetivar muitas realizações. Ao sair dessa escola, esse professor decidiu 

aposentar-se, mas no ano de 1999, voltou a se inscrever para eventuais substituições 

tanto no ensino fundamental como no médio. Além disso, foi convidado a assumir a 

direção de uma escola de enfermagem e aceitou mais esse “desafio”. 

 Sua carreira administrativa se deu concomitantemente à docência. Além de 

lecionar em ginásios e cursos secundários, Rubens também deu aulas em um curso 

Pedagogia, em 1990, mas parou porque, segundo seu relato, percebeu que não era um 

trabalho que lhe agradava. Ele conta que parou “depois de um ano e meio porque [viu] 

que a coisa não era tanto quanto [ele] gostava ou gostaria”. 

 Com relação ao ensino primário, esse professor disse não ter tido muita 

experiência. Ele lecionou para esse grau de ensino quando estava iniciando sua carreira, 

ainda na década de 1960, em uma classe de 1ª série, mas disse não se sentir muito à 

vontade. Em suas palavras: “Eu dei [aula] durante um ano na primeira série [...]. Dei um 

ano de aula porque na escolha sobrou a primeira série para mim. Eu tive até um pouco 

de preocupação, porque dar aula para criança bem pequena e eu com essa voz grossa”. 

 Em seguida, assumiu uma classe de 4ª série, mas afirmou que em sua carreira 

como docente o que predominou foram mesmo as aulas de língua portuguesa para o 

ginásio e para o colegial. O contato com crianças pequenas se deu, então, mais por conta 

das direções que assumiu em escolas que tinham desde o pré até o 2º grau. 

 A percepção que Rubens formou de si como diretor de escola foi a de uma 

pessoa disciplinada, mas ao mesmo tempo democrática. Ele conta que nunca tomava 

uma atitude autoritária, mas que, contrariamente, procurava ouvir as pessoas e da 

mesma maneira agia em sala de aula. O trecho a seguir ilustra essa passagem: 

 
Eu sempre fui um diretor primeiro de ouvir e depois de sugerir, mas 
primeiro eu fazia a parte burocrática e depois eu dizia: “vocês estão 
livres para opinar, criticar, fazer o que quiserem”. Poderíamos até 
discutir alguma coisa, mas sempre nos entendíamos. Reunião de pais, 
a mesma coisa: uma parte eu falava, outra parte eu liberava. Como 
professor eu tive uma particularidade [...]: eu sempre no final do ano 
pedia para que os alunos me avaliassem e dissessem o que mais 
gostaram e o que não gostaram nas minhas aulas. 



 151 

Com relação à ascensão na carreira, Rubens conta que tentou ser coordenador 

pedagógico, supervisor e também delegado de ensino, mas “a política não quis”. No 

entanto, por outro lado, esse professor admite que sempre gostou muito de estar em 

contato com os alunos e sempre gostou de dar aula. Ele diz que essa profissão é muito 

gratificante e acredita que nela há “muito mais coisas boas que coisas desagradáveis”. 

Em suas palavras: 

[...] eu sempre me senti muito satisfeito, muito orgulhoso, muito 
contente, apesar de ter tido algumas decepções, como ver político 
influenciando numa decisão na delegacia de ensino. [Mas] há mais 
prós do que contras, muito mais satisfação pessoal. 

 

 Para finalizar seu depoimento, Rubens diz que existem duas “palavrinhas 

mágicas” que podem ser sempre usadas em qualquer tipo de trabalho, que são: bom 

senso e visão. E, em sua opinião, os dois maiores desafios do século são: carência e 

limites. 

 

 

Nome: Sabino. 
Data de nascimento: 05/05/1936. 
Número de entrevistas: 01. 
Data da entrevista: 17/10/2001. 
Local da entrevista: Campinas – SP. 
Realizada por: Daiane Pincinato. 
 

Sabino nasceu na cidade de São Paulo, no ano de 1936, e estudou em um 

seminário religioso até concluir o antigo curso secundário, em condições bastante 

particulares: 

Na época, justamente em função da formação de professores, que era 
uma carência muito grave, o governo se valeu dos resíduos de 
educação mais sólida que ainda existia [...] e os dois lados de 
educação mais sólida que existiam eram as escolas militares e os 
seminários. Então, os seminários e as escolas militares foram 
autorizados a validar um tipo de curso que eles chamaram de 
“ginásio em seis anos”. Na realidade, eles substituíram os sete anos 
que eram obrigatórios no ginásio mais o colegial. 

  

Sendo assim, Sabino teve problemas para ingressar na faculdade, pois se formou 

muito cedo e não tinha idade suficiente para iniciar uma graduação. Precisou, por isso, 

esperar até o ano de 1952 para, daí, sim, poder iniciar seu curso de Letras Neo-Latinas, 

numa faculdade localizada na cidade de Lorena, que estava ainda começando a 
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funcionar. Além disso, graduou-se em Filosofia na mesma faculdade, já que, de acordo 

com a legislação vigente na época, o curso de Filosofia que teve ainda no seminário 

poderia ser validado como curso superior, “mediante exames complementares”. 

Uma das maiores peculiaridades desse professor é o fato de ele não ter feito o 

curso Normal nem o de Pedagogia e, mesmo assim, ter assumido o cargo de diretor de 

escola por cerca de vinte anos. Ele explica que o que aprendeu a respeito do primeiro foi 

por conta de ter dirigido uma escola que tinha esse curso e, portanto, Sabino precisou 

estudar muito a legislação para oferecer um ensino de qualidade aos alunos. Com 

relação ao segundo, conta que se negou a fazê-lo por dois motivos: primeiro, porque 

considerava que sua formação já era suficiente e que sabia “mais do que os doutores de 

hoje”; segundo, porque naquela época era possível solicitar ao MEC o registro de 

diretor de escola e, pelo fato de ele ter feito a sua solicitação antes da 5.692/71, mas o 

registro ter saído após essa data, ele foi beneficiado e recebeu o direito de dirigir tanto 

escolas de 1º grau como de 2º, mesmo sem o curso de Pedagogia. 

Sua carreira docente iniciou-se no final da década de 1950, em escolas 

particulares da cidade de São Paulo. As classes eram homogêneas, só de meninos, 

porque se tratava de colégios salesianos e estes demoraram um pouco mais para aceitar 

classes mistas. No entanto, no ano de 1963, ele se mudou para Campinas e confessa ter 

tomado essa decisão para “ver se [se] desligava do ensino”. Então, nessa época, ele 

abandonou as aulas e começou a trabalhar em uma grande empresa, desempenhando 

atividades de escritório. Ficou nesse emprego por três anos e, ao ser demitido, voltou a 

dar aulas, mas dessa vez em uma escola estadual localizada em Americana. 

Durante esse tempo, surgiu a oportunidade de uma substituição em uma escola 

de Campinas para a disciplina de ciências. Quando essa atividade cessou, ele foi 

chamado para cobrir uma outra substituição, à qual ele se refere com muito orgulho já 

que a maioria de seus ex-alunos tornou-se um grupo de profissionais bastante 

conceituados. 

Sempre lecionando para classes de ginásio ou colegial, esse professor ficou na 

docência até 1978, mas concomitantemente, no início dessa década, prestou um 

concurso para diretor de escola. Apesar de ter sido aprovado, foi chamado para assumir 

seu cargo somente após dois anos. Assim, iniciou sua carreira administrativa no 

magistério primeiramente como diretor substituto e, somente em seguida, como diretor 

efetivo. Na mesma época, trabalhou na delegacia de ensino no processo de reinstalação 

da rede, de acordo com as exigências da LDB de 1971. 
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Quando teve oportunidade de remover-se como diretor, Sabino indicou uma das 

mais tradicionais escolas da cidade de Campinas. Primeiro, por saber que ninguém 

gostaria de pegá-la e, segundo, porque se sentia preparado para esse desafio, devido ao 

trabalho que desenvolveu na delegacia de ensino e que o fez conhecer toda a legislação 

escolar. Aliás, foi nessa escola que ele estruturou o curso Normal que, segundo seu 

relato, tornou-se bastante famoso na época devido à sua qualidade. 

Concomitantemente às suas funções no magistério, que em determinado 

momento eram várias aulas e mais a direção de escola, Sabino iniciou uma pesquisa de 

mestrado na área de administração escolar. No entanto, por conta dos diversos 

compromissos que tinha e pelo fato de a Secretaria de Educação ter recusado um pedido 

de afastamento ou redução da jornada de trabalho, sua pesquisa acabou não se 

concluindo. 

Ao longo de seu depoimento, esse professor refere-se a vários aspectos ligados à 

carreira do magistério, tais como: a contratação de diretores vinculados às Delegacias de 

Ensino Básico, que apenas tinham realizado um curso de Complementação Pedagógica, 

para dirigirem as escolas de 1º e 2º graus, ocasionando, assim, “uma escalada salarial 

em mergulho”; a necessidade de se repensar a qualidade do ensino de acordo com as 

novas tendências sociais; e ainda a existência de cargos estáveis na delegacia de ensino, 

especialmente de supervisor de ensino, provenientes da contratação de professores que 

freqüentemente davam problemas na escola. 

Para finalizar, ele admite que, no início de sua trajetória profissional, não tinha 

intenção de seguir a carreira do magistério, tanto que partiu para o trabalho em empresa 

assim que se mudou para Campinas. Entretanto, ao longo das experiências docentes que 

teve, as oportunidades que se abriram foram boas e, então, ele passou a gostar da 

profissão, especialmente quando assumiu o cargo de diretor de escola. 
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����  CAPÍTULO IV ���� 

A participação dos homens na formação 

 da cultura do magistério 

 

4.1. Dos regulamentos às práticas: a arte de ler 

 

Tendo em vista as reflexões precedentes, considera-se que tomar a cultura 

escolar como objeto histórico implica enfrentar o desafio de examinar processos de 

produção, imposição, circulação e apropriação de alguns modelos culturais. Isso 

significa, de acordo com Rosa Fátima de Souza (2000), que realizou um itinerário de 

pesquisa sobre cultura escolar no estado de São Paulo, 

 
[...] ater-se não somente aos dispositivos de normatização, isto é, aos 
aspectos relacionados à imposição de modelos – o discurso prescritivo 
de ordenação do campo educacional oriundo do Estado e dos 
responsáveis pelo ensino –, mas também às práticas e à apropriação de 
modelos pelos agentes educacionais. (p. 05) 

 

 Esse foi um dos primeiros argumentos da presente pesquisa, entendendo a 

legislação como um documento carregado de sentido, que emana do próprio poder do 

Estado, mas admitindo, por outro lado, que os profissionais, ao desempenharem suas 

várias funções, têm sua forma pessoal de se apropriar dos textos legais, fazendo com 

que tais apropriações, ao se difundirem, criem práticas e representações que 

caracterizam uma cultura específica no magistério. Para tanto, uma análise que se 

mostra muito pertinente aqui é a das práticas da leitura, visto que se trata de uma ação 

repleta de significados sociais e culturais, além de passível da criatividade de seus 

leitores. 

Flavia Medeiros Sarti (2005), apoiando-se nas idéias de Roger Chartier, admite, 

nesse sentido, que “a leitura compreende uma relação dialética entre práticas de 

imposição e de apropriação – múltiplas e diversas – e que as práticas por meio das 

quais o leitor se apropria dos textos variam histórica e socialmente, já que a produção de 

sentidos se constitui em uma relação móvel e dependente de variações” (p. 27, grifos  

da autora). 
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A leitura pode ser entendida, desse modo, como uma “produção silenciosa”  

(de Certeau[ab33], 2003, p. 49), por meio da qual os leitores acabam criando um novo 

sentido e um novo significado para o objeto lido, diferentes daqueles pretendidos 

originalmente por seus autores. De acordo com Sarti (2005), 

 

[...] a arte de ler revela-se, sob essa perspectiva, como uma prática do 
tipo tática, por meio da qual o leitor modifica o objeto lido, 
introduzindo o seu próprio mundo no lugar do que é proposto pelo 
autor [...]. Os leitores assumem, pois, papel ativo diante dos textos ao 
experimentarem e usufruírem espaços de liberdade e de criatividade, 
apropriando-se daquilo que lêem. (p. 29, grifos da autora) 

 

É nessa direção que Roger Chartier (1990) propõe que se atente para os modos 

como os diferentes leitores se apropriam dos textos, referindo-se às maneiras 

contrastantes pelas quais os grupos ou os indivíduos fazem uso dos mesmos bens 

simbólicos, sejam eles discursos, idéias ou costumes. Essa maneira de considerar a 

leitura – ou seja, como resultado da relação dialética entre imposições e apropriações – 

tem, conforme observado por Flavia Medeiros Sarti (2005), orientado muitas pesquisas 

que há alguns anos vêm sendo realizadas sobre a imprensa educacional, sobre a figura 

do professor e suas práticas de leitura, bem como o papel destas para sua formação. 

Vários são os pesquisadores que têm explorado essas temáticas com o propósito de 

investigar processos implicados na constituição do campo educacional e da profissão 

docente28. 

Nesse contexto, o trabalho de Isabel Frade e Ceris da Silva (1998) pode ser 

tomado como exemplo. Por meio de um estudo de caso realizado em Belo Horizonte, as 

autoras investigaram as práticas da leitura de textos oficiais realizadas por professores 

do ensino fundamental, buscando compreender, com isso, as formas de difusão de novas 

políticas, que vêem nesses textos um instrumento privilegiado de divulgação de idéias 

pedagógicas oficiais, o papel destes na formação dos professores e, principalmente, 

como são realizadas essas leituras. Por também se ter focalizado aqui a leitura de textos 

oficiais, considerou-se importante apresentar as principais conclusões obtidas pelas 

pesquisadoras, visto que elas podem ajudar a compreender quais representações estão 

arraigadas nessa prática e qual o sentido que a leitura desses textos adquire no cotidiano 

das escolas. 

                                                 
28 Ver, por exemplo: Nóvoa (1993), Chartier e Hébrard (1998), Catani (1994; 1998), Sousa (1997),  
Vidal (1997; 2001), entre outros. 
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Em primeiro lugar, Frade e Silva (1998) definem o que são textos oficiais, isto é, 

“textos publicados em diários oficiais ligados aos governos” (p. 96). Neles geralmente 

encontra-se presente uma definição normativa e administrativa e seu conteúdo refere-se 

ao funcionamento de políticas públicas, à administração governamental mais ampla e à 

regulamentação da vida administrativa das escolas. Sendo assim, nesse tipo de 

publicação, discussões mais aprofundadas sobre decisões pedagógicas, por exemplo, 

aparecem de maneira pouco freqüente. 

Uma outra forma de caracterizar o texto oficial, segundo as autoras, refere-se às 

publicações de Secretarias de Educação municipais e estaduais, destinadas às escolas 

especificamente, cuja principal finalidade é “redefinir e/ou orientar práticas educativas”  

(p. 96). Assim, num contexto de mudanças das políticas educacionais, geralmente a 

produção de textos oficiais aumenta em volume e em aprofundamento. Nesse sentido, 

Frade e Silva (1998) observam que existe certa expectativa dos órgãos oficiais de que a 

leitura desses textos seja obrigatória e, assim, “não é o leitor quem busca 

espontaneamente o texto, mas é o texto que vai oficialmente em busca de seus leitores” 

(p. 97). Por se ter tomado neste estudo um período marcado por muitas mudanças no 

cenário educacional, admite-se que essa foi uma das realidades vividas pelo grupo 

investigado, que precisou se atualizar e se adaptar às novas ordens que foram impostas 

durante as décadas de 1950 a 1980. 

Entretanto, as autoras observaram que a leitura realizada em um espaço reduzido 

de tempo e no local de trabalho não garante compreensão e aprendizagem. Contrário a 

isso, ela pode significar o acúmulo de trabalho perante outros afazeres e, 

principalmente, diante da sua imposição como procedimento obrigatório. Dessa forma, 

o texto de fonte oficial exige uma relação mais próxima de certa obediência do leitor, 

que se vê em uma constante busca de ajustamento de sentidos, em que competem 

interesses pessoais, referentes às suas práticas profissionais, e interesses do governo, 

que buscam firmar novas políticas educacionais. 

A esse respeito, Álvaro Moreira Hypólito e Jarbas Santos Vieira (2002), 

“considerando as ressignificações que os docente fazem das diretrizes educacionais em 

seus contextos locais”, admitem que, de fato, “os professores e as professoras, ao 

verem-se obrigados a padronizar o ensino desde a perspectiva de uma cultura padrão, 

vêem-se diante de relações políticas e de poder que envolvem os seus próprios 

interesses de gênero, de classe social e étnico-raciais” (p. 280). 
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Observa-se, então, que se faz necessário relacionar toda a prática legislativa e os 

produtos dela – as leis – com as relações sociais mais amplas nas quais elas estão 

inseridas e as quais contribuem para produzir. E. P. Thompson (1997) chama a atenção, 

nessa perspectiva, para a cultura e para os costumes com os quais a legislação está em 

constante diálogo, afirmando que é impossível compreendê-la abstraindo-se da relação 

com as formas pelas quais ela é continuamente interpretada e reinterpretada. 

De acordo com Anísio Teixeira (1983), na educação bem como na vida nacional 

em geral, a lei costumava, de fato, ser considerada “algo mágico, capaz de subitamente 

mudar a face das coisas” (p. 251). No entanto, como as decisões geralmente eram 

tomadas de cima para baixo, do centro para a periferia, as reformas por meio de 

decretos dificilmente corresponderam, na prática, aos discursos e às intenções dos 

reformadores ou às reais necessidades do ensino. De fato, concordando com Otaíza 

Romanelli (2003), “a simples prescrição legal não tem suficiente força para mudar a 

realidade. É indispensável também a contribuição de uma série de fatores que atuem a 

um tempo e com objetivos idênticos” (p. 162). Assim, continua ela, a dificuldade de 

aplicação da legislação do ensino revela sua inadequação à realidade. Esta sempre acaba 

“acomodando” a lei, limitando seu poder de ação às reais condições do contexto. 

Admite-se, portanto, que a legislação educacional, ao sofrer as adaptações 

necessárias à sua implantação, deixa de promover os resultados almejados inicialmente. 

Além disso, constatou-se nesta pesquisa que os sujeitos, ao tomar cotidianamente a 

legislação em seu exercício profissional, acabavam executando-a de uma maneira 

pessoal, conforme suas interpretações e necessidades – ou, de acordo com o grupo, 

conforme o bom senso. Coube, portanto, conhecer e melhor compreender as percepções, 

os modos de trabalho e as táticas que esses professores criaram e que certamente foram 

determinantes na constituição de suas identidades pessoais e profissionais. 
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4.2. Delineando a identidade profissional 

 

Admite-se que certas atitudes tomadas por grupos distintos no magistério – no 

caso desta pesquisa, por alguns homens – são determinantes nas lutas de representações, 

travadas para definir ou redefinir a sua identidade profissional. Por isso mesmo é que a 

identidade docente – e também a dos diretores, supervisores e demais profissionais da 

área educacional – é, conforme apontado por Garcia, Hypólito e Vieira (2005), 

 
[...] negociada entre múltiplas representações, entre as quais, e de 
modo relevante, as políticas de identidade estabelecidas pelo discurso 
educacional oficial. Esse discurso fala da gestão dos docentes e da 
organização dos sistemas escolares, dos objetivos e das metas do 
trabalho de ensino e dos docentes; fala também dos modos pelos quais 
são vistos ou falados, dos discursos que os vêem e através dos quais 
eles se vêem, produzindo uma ética e uma determinada relação com 
eles mesmos, que constituem a experiência que podem ter de si 
próprios. (p. 47) 

 

Apoiando-se também nas contribuições de Martin Lawn sobre a questão da 

fabricação das identidades, os autores admitem, assim, que 

 
[...] a gestão da identidade profissional dos docentes é uma tarefa 
central no governo e na condução do sistema educacional e escolar de 
uma nação. Definir pelo discurso que categoria é essa, como deve 
agir, quais suas dificuldades e problemas é produzir uma parcela das 
condições necessárias à fabricação e à regulação da conduta dos 
sujeitos. (p. 47) 

 

Por outro lado, considera-se que as identidades não se reduzem apenas ao que os 

discursos oficiais pretendem. Os sujeitos, segundo Garcia, Hypólito e Vieira (2005), 

“negociam suas identidades em meio a um conjunto de variáveis como a história 

familiar e pessoal, as condições de trabalho e ocupacionais, os discursos que de algum 

modo falam do que são e de suas funções” (p. 48). À luz das reflexões anteriormente 

apresentadas, pode-se afirmar, portanto, que ao se trabalhar com as leis – ou, conforme 

apontado pelos autores, com as políticas de identidade –, é de fundamental importância 

considerar não apenas o seu discurso ou o discurso por elas pretendido, mas também a 

forma como estes são levados à prática pelos seus atores, pois aí é que se encontra uma 

das formas de realização mais eficaz das propostas inseridas na legislação educacional. 
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Em um artigo que trata especificamente da tomada da legislação escolar como 

fonte para a História da Educação, Luciano Mendes de Faria Filho (1998) debate sobre 

tais aspectos e mostra a importância do momento de produção das leis e do momento de 

sua efetiva realização. Com relação ao primeiro deles, o autor, numa tentativa de 

chamar a atenção para os sujeitos envolvidos na produção da legislação, discorre sobre 

as diferentes instâncias relacionadas à elaboração das leis, dos regulamentos e, também, 

das portarias, porém, sempre se referindo ao caso específico de Minas Gerais. Já com 

relação à realização das leis, Faria Filho se volta ao processo de apropriação destas, ou 

seja, “à ação do sujeito supostamente inspirada pela legislação” (p. 109). Assim, o autor 

procura ressaltar que a legislação está inserida entre dois contextos: o das práticas que a 

produz e o das que foram por ela produzidas. 

Considera-se, nesse sentido, que é sobretudo a legislação o instrumento que 

torna possível a concretização da educação de uma forma organizada em uma 

sociedade, refletindo as aspirações e os ideais de um dado momento, porém são as 

apropriações que dela são feitas que dão forma à sua execução e, conseqüentemente, a 

uma cultura escolar diferenciada. Mais uma vez apoiando-se nas idéias de Roger 

Chartier (1990), admite-se que 

 
As apropriações culturais permitem que não se considerem totalmente 
eficazes e radicalmente aculturante os textos ou as palavras que 
pretendem moldar os pensamentos e as condutas. As práticas que 
deles se apoderam são sempre criadoras de usos ou de representações 
que não são de forma alguma redutíveis à vontade dos produtores de 
discursos e de normas [...]. A aceitação das mensagens e dos modelos 
opera-se sempre através de ordenamentos, de desvios, de reempregos 
singulares que são o objeto fundamental da história cultural. (p. 136-7) 

 

Em uma pesquisa realizada com professoras da rede pública de ensino, Jarbas 

Santos Vieira (1992) encontrou, de fato, uma série de contradições entre as demandas 

das políticas educacionais e curriculares oficiais e as práticas e concepções 

desenvolvidas pelas professoras no seu cotidiano de trabalho. As professoras, diz ele, 

“não se viam totalmente apartadas das funções conceptuais do seu trabalho, garantindo 

um relativo controle sobre o ensino que desenvolviam, limitando as tentativas do Estado 

e do capital em conformar o trabalho escolar às suas demandas” (Vieira apud Garcia, 

Hypólito e Vieira, 2005, p. 49). 
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Alguns anos mais tarde, em um trabalho que versou sobre a cultura escolar 

mineira, Luciano Mendes de Faria Filho (1996) também constatou, nesse sentido, que 

 
Ao realizar as funções que lhes eram impostas pelas determinações 
regulamentares, os inspetores e as diretoras não o faziam 
referenciados apenas nos textos legais. Nesse processo, esses 
profissionais produziam representações acerca da escola que, 
extrapolando em muito os próprios regulamentos e regimentos e 
redefinindo as próprias funções no ato mesmo de praticá-las, 
(re)construíam identidades pessoais e profissionais. (p. 91-2) 

 

A esse respeito, Dominique Julia (2001) argumenta que, ao se trabalhar 

principalmente sobre textos normativos, os historiadores tendem a “superestimar 

modelos e projetos e a constituir, no mesmo lance, a cultura escolar como um 

isolamento, contra o qual as restrições e as contradições do mundo exterior viriam se 

chocar”. Nesse sentido, o autor continua sua discussão afirmando que essa visão 

realmente “tem muito pouco a ver com a história sociocultural da escola e despreza as 

resistências, as tensões e os apoios que os projetos têm encontrado no curso de sua 

execução” (p. 12). Assim, a idéia que Julia (2001) defende é a de que os textos 

normativos devem sempre nos reenviar às práticas, tal como explicitado no trecho a 

seguir: 

A cultura escolar não pode ser estudada sem a análise precisa das 
relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de 
sua história, com o conjunto das culturas que lhe são contemporâneas: 
cultura religiosa, cultura política ou cultura popular [...]. Poder-se-ia 
descrever a cultura escolar como um conjunto de normas que definem 
conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de 
práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e 
incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas 
a finalidades que podem variar segundo as épocas [...]. Normas e 
práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo 
profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas  
ordens. (p. 10-1) 

 

 

As representações sobre a profissão e o trabalho docente têm, portanto, uma 

história, cujo desenvolvimento se assenta num conjunto de valores e práticas que são 

construídas e reconstruídas em cada momento e na confluência dos vários domínios e 

espaços da profissão: o político, o administrativo, o docente. No caso desta pesquisa, o 

que se constatou, nesse sentido, foi que as alterações promovidas na legislação e na 

organização do sistema de ensino ao longo do período em estudo – isto é, entre as 

décadas de 1950 e 1980 –, implicou em mudanças na própria carreira do magistério, 
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incluindo aí novas práticas, novas percepções, novas formas de se verem e de serem 

vistos socialmente e, conseqüentemente, uma luta constante para se firmar a identidade 

dos profissionais. A cultura escolar, e em especial a cultura do magistério, passou, de 

fato, por uma espécie de ebulição, trazendo à tona velhas e novas representações que 

determinaram não só o lugar dos sujeitos na estrutura de ensino que acabava de nascer, 

mas também o lugar dessa profissão no imaginário social. 

 

 

 

4.3. Dando forma à cultura escolar: 

 relações de gênero e masculinidades 

 

Conforme já adiantado nesta exposição, em seu trabalho que versou sobre a 

cultura escolar mineira, Luciano Mendes de Faria Filho (1996) afirmou que uma boa 

pista para se compreender a crescente participação das mulheres na educação poderia 

ser uma maior discussão sobre as próprias representações de masculinidade e as 

relações destas com as representações e práticas que se produziram no interior do 

sistema educacional ao longo dos anos. 

Para tanto, o conceito de gênero torna-se bastante pertinente. De acordo com 

Joan Scott (1995), por meio dele é possível explicar uma determinada sociedade com 

base, especialmente, na construção que é feita dos significados de masculino e feminino 

e na forma como estes organizam a vida social. Nesse sentido, torna-se também possível 

compreender a maneira como os indivíduos ocupam determinadas posições estruturais 

no tempo e no espaço e como se originam as relações de poder que permeiam as 

sociedades. 

Na nossa sociedade, o modelo masculino é formado por valores e significados 

que estão, na maioria das vezes, relacionados ao poder, à autoridade e ao prestígio 

social. Nesse sentido, os cargos considerados masculinos também devem dispor de tais 

características, oferecendo àqueles que o executam a possibilidade de desfrutar desses 

privilégios e encarnarem esse modelo. Por outro lado, constatou-se, por meio do estudo 

da História do Magistério, que os valores femininos atribuídos à ocupação deve-se, em 

muito, à ideologia da vocação para o cuidado das crianças, devido à associação feita 

entre o exercício do magistério e a condição natural de ser mãe. 
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Assim, no interior dessa carreira, surgiram posições que se supunha serem mais 

adequadas às mulheres e aos homens, que foram também identificadas nos depoimentos 

do grupo estudado: às primeiras, estava reservada a atuação em salas de aula como 

docentes e desempenhando a função de cuidar das crianças, “natural” a elas; e aos 

homens, a ocupação dos cargos administrativos da carreira, que eram aqueles que mais 

se aproximavam dos valores e das atitudes mais condizentes à sua masculinidade. Os 

excertos abaixo transcritos, retirados de alguns dos depoimentos colhidos para esta 

pesquisa, ilustram essas representações. 

 
O magistério era profissão de mulher e nós homens éramos, de certa 
forma, até discriminados e durante algum tempo passava-se a 
seguinte imagem: os homens deviam ser os diretores. Era muito 
comum aquele comentário de corredor: “mas vocês homens no 
magistério?” E a justificativa era a seguinte: “precisam dos homens 
para administrar a mulherada”. Havia muito esse comentário.  
(João Alberto) 
 
Eu trabalhei durante um ano numa escola isolada e quando foi no 
final do ano letivo, o casal que me contratou chegou para mim e 
falou: “olha, agora que terminou o ano nós podemos falar uma coisa 
que nós pensamos no começo; nós estávamos muito preocupados 
porque era homem que estava dando aula, porque sempre tinha sido 
mulher e a mulher tinha jeito para lidar com as crianças; a gente não 
sabia se o senhor ia ter jeito de lidar com elas, de instruir, educar; 
nós estávamos com medo do trabalho do senhor”. (Brasil) 
 
Quando eu falo “ar professoral”, eu sinto no meu subconsciente que 
eu estou falando ar feminino. Tem muito a ver com a maternidade, 
com a alfabetização, enfim, coisas do tipo. Com a educação machista 
da época, com a visão que era passada, a mulher era para a sala de 
aula e o homem para dirigir. Então você não tinha muita escolha. 
Quer dizer, falava-se que a direção é que era trabalho para homem, 
homem decide, homem sabe mais. E na questão da docência, do 
primário, a mulher é a mais eficaz, o trabalho da mulher é mais eficaz 
do que o do homem na alfabetização. (Roberto[ab34]) 
 
 

Na realidade, considera-se que o estudo das representações, tal como formulado 

por Roger Chartier e já discutido neste trabalho, possibilita compreender como as 

práticas sociais são estruturadas e quais os valores que determinaram as escolhas que os 

sujeitos fizeram ao longo de suas vidas, incluindo aí a própria escolha profissional. 

Nesse sentido, no caso específico do magistério, uma das representações mais fortes e 

mais arraigadas é a de que se trata de uma profissão feminina, tendo em vista, em 

primeiro lugar, a grande quantidade de mulheres que a ela se dirigiram; e, em segundo, 

os valores e significados sociais que a ela acabaram sendo associados por conta dessa 
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presença maciça das mulheres, como a idéia de vocação, de semelhança com a 

maternidade, de sacerdócio, entre outros. 

Tendo em vista as reflexões desenvolvidas neste trabalho acerca da questão das 

escolhas profissionais, observa-se que, de acordo com Rodolfo Bohoslavsky (1987), 

aquele que escolhe não está apenas definindo o que fazer, mas também quem ser, o que 

ser e como fazê-lo de modo a poder se inserir em um determinado contexto profissional 

e social. A escolha de uma profissão envolve, como visto, a definição prévia de uma 

personalidade que se deseja assumir ou, concordando com o autor, de uma identidade 

profissional que se sonha incorporar. No entanto, e no caso do magistério que, por 

tantos valores e tantas representações, acabou se transformando em uma profissão 

considerada feminina? 

De acordo com os dados colhidos nesta pesquisa, constatou-se que a escolha 

pelo magistério por parte desse grupo de homens realmente não tinha nada a ver com 

um sonho ou com o desejo de assumir essa identidade profissional. Ao contrário, o que 

praticamente todos eles relataram é que, ao completarem os estudos ginasiais, a única 

opção possível era mesmo essa, já que grande parte deles precisava ajudar nas despesas 

da casa ou, simplesmente, assumir, a partir daquele momento, as próprias contas. 

Portanto, para esse grupo, a escolha pelo magistério se deu, então, por se tratar de uma 

profissão que oferecia não só a possibilidade de acesso mais rápido ao mercado de 

trabalho, mas principalmente devido aos concursos existentes, que lhes garantiam o 

emprego e, mais, o ingresso em uma carreira na qual eles poderiam ascender. 

Corroborando as análises realizadas por Belmira Oliveira Bueno e Janine 

Schultz Enge (2004), em um artigo que trata do destino profissional de egressos dos 

cursos de licenciatura da Faculdade de Educação da USP, conclui-se que percepções 

como as descritas anteriormente, sobre a facilidade em se cursar o magistério, somente 

tende a agravar a situação dessa profissão no imaginário social, reforçando a idéia de 

que ela se refere mesmo a “um refúgio onde se abrigam os que não têm qualquer  

opção” (p. 13). 

Já Belmira Oliveira Bueno (2005), ao investigar a lógica da destinação 

profissional com base nos relatos produzidos por alunas de um curso de formação para 

o magistério, realizou em seu trabalho uma extensa discussão sobre as teorizações de 

Pierre Bourdieu para explicar a questão da escolha profissional. Nessa perspectiva, tal 

como mencionado anteriormente, ela esclarece que 
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O habitus é ao mesmo tempo social e individual, pois diz respeito a 
grupos e ao indivíduo. Ao interiorizar práticas e representações, o 
indivíduo internaliza, embora de modo subjetivo, a objetividade, 
assegurando com isto a relativa homogeneidade dos habitus de classe 
ou de grupo. No interior dessa dinâmica é que se dão as relações de 
poder, fazendo com que determinados valores e bens simbólicos 
tenham mais legitimidade e se imponham mais do que outros. O 
consumo desses bens, através dos habitus de classe, acaba assim por 
manifestar um tipo de dominação (a violência simbólica) na qual as 
relações de poder são dissimuladas. Trata-se, em verdade, de um 
processo de socialização que se desenvolve através da produção de 
uma série de habitus e que explica [...] a atenção especial dada por 
Bourdieu ao período de formação das primeiras categorias e valores 
do sujeito, na medida em que vão orientar a sua prática futura. (p. 81) 

 

As representações acerca das profissões estão, portanto, vinculadas à posição 

social que o indivíduo ocupa. De acordo com Bourdieu, é da família que são ouvidas as 

primeiras palavras de incentivo ou desencorajamento no sentido do que é desejável ou 

não fazer profissionalmente. Continuando suas análises, Bueno (2005) conclui que 

 
A escolha profissional não é uma decisão neutra e isenta de 
determinações culturais e ideológicas. Na análise dos relatos, observa-
se que os motivos que trouxeram as alunas para o curso parecem 
constituir-se em versões pouco diferenciadas de uma mesma cultura, 
que passam por valores e representações engendradas nas práticas que 
se efetivam no âmbito das relações de gênero. (p. 86) 

 

Admite-se, portanto, que a cultura escolar se constrói por meio e através[ab35] das 

relações de gênero, no âmbito das quais se produzem os valores sobre masculinidades e 

feminilidades. Os primeiros, relativos às posições de poder e de autoridade, como os 

cargos administrativos; os últimos, voltados à ideologia da vocação para o cuidado das 

crianças e à atividade docente, como extensão da maternidade. Isso tudo se mostrou, 

nesta pesquisa, como fatores determinantes aos caminhos trilhados no interior da 

carreira do magistério por parte do grupo estudado que, como explanado, não realizou 

uma escolha propriamente dita, mas que acabou encontrando possibilidades de se 

identificar com a profissão por meio de atividades que estiveram mais relacionadas com 

o que é considerado masculino. Sendo assim, no caso do magistério, as funções que lhes 

pareceram mais adequadas à condição de homem foram, de fato, as administrativas, que 

lhes rendiam maiores privilégios, como remuneração mais alta e maior prestígio social. 
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A direção de escola: um campo de atuação masculino 

 

Como a maioria desses professores acabou se restringindo ao exercício do cargo 

de diretor de escola – já que a estrutura do magistério não oferece cargos suficientes 

para todos aqueles que os aspiram –, é sobretudo com base nessa função que se pôde, no 

presente estudo, analisar as experiências masculinas na esfera administrativa do 

magistério. Com base nessa constatação, algumas questões foram pensadas: o que teria 

feito com que alguns homens permanecessem na direção por opção, conforme a ênfase 

que puseram em seus depoimentos? Será que esse cargo oferecia algum tipo de 

vantagem, não encontrada na docência nem nos outros cargos administrativos 

superiores? Ou será que os demais cargos faziam parte de algum tipo de relações de 

poder, nas quais apenas alguns professores conseguiam chegar por fazerem parte 

destas? 

Tendo em vista as análises desenvolvidas em minha pesquisa de mestrado 

(Vieira, 2002), pode-se afirmar que realmente não bastava ser homem para prosseguir 

na hierarquia do magistério. Era necessário, além disso, fazer parte de determinadas 

redes de poder para se chegar aos cargos mais altos. Em outras palavras, por mais que 

homens e mulheres tivessem a formação necessária para ascender na carreira, apenas 

alguns tinham a chance de progredir pelas vias que iam além dos concursos e da busca 

de especializações. No entanto, uma parcela considerável dos professores entrevistados 

afirmou que não desejava ir em busca de cargos mais elevados, como é o caso do 

professor Orlando, que recusou ser delegado de ensino porque preferia, segundo ele, 

permanecer na direção, já que tinha aspirações pessoais que outros cargos não 

permitiriam concretizar. Os outros também afirmaram que permanecer na direção trazia 

certas vantagens em relação aos cargos mais elevados como, por exemplo, pelo fato de 

esta não sofrer interferências políticas e, portanto, não ser necessário estar “preso” às 

ordens e opiniões de outras pessoas. 

Verifica-se, então, que era no cargo de diretor de escola que os professores 

podiam trabalhar mais à sua maneira e exercer o seu próprio poder de comando. A partir 

da supervisão que, no grupo estudado quase sempre foi conquistada por meio de 

convites, o trabalho passava a ser cada vez mais controlado e o professor, ironicamente, 

perdia cada vez mais o seu poder. Ou seja, cargos que aparentemente lhes dariam maior 

status e poder, representavam justamente aqueles que os deixariam à disposição e ao 

controle dos poderes alheios. É nesse sentido que se pode compreender melhor a opção 
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de grande parte desse grupo de ser apenas cúmplice da masculinidade hegemônica29, 

pois em cargos como a direção escolar esses professores não sofreriam as tensões de 

pertencer a esse padrão, provenientes da constante manutenção do modelo normativo, 

que a ele é atribuído com maior ênfase e expectativa. 

Também por essa razão é que se pode pensar que o fato de praticamente todos os 

professores terem afirmado que liam freqüentemente o Diário Oficial, em busca das 

novas indicações normativas, estivesse relacionado à expectativa de que, na percepção 

desse grupo, era necessário estar a par de tudo o que ocorre nessa esfera, pois essa era 

imagem de um bom profissional para esse grupo. Um exemplo disso é uma das 

passagens do relato do professor Sabino, na qual ele admite ter se candidatado à direção 

de uma escola bastante tradicional da cidade de Campinas por se sentir preparado, já 

que conhecia toda a legislação escolar. Ou seja, na percepção desse professor, todo e 

qualquer desafio do novo cargo poderia ser enfrentado por meio de seus conhecimentos 

na área normativa, que certamente o fariam obter sucesso. 

Por outro lado, admite-se também que cada indivíduo tem um jeito pessoal de se 

apropriar da legislação, fazendo com que suas determinações acabem tomando formas 

específicas. Sobre esse aspecto, o artigo escrito por Myrtes Alonso (1975) à revista 

Didata, intitulado Administração escolar, é bastante esclarecedor e significativo. Nele, a 

autora esclarece que 

 
[...] o papel do diretor, bem como as atribuições que lhe competem, 
estão definidas na legislação [...]. Essa definição legal, entretanto, 
pode expressar tão somente um conjunto de tarefas necessárias à 
realização dessa função, sem traduzir o seu significado ou importância 
relativa das mesmas para o bom funcionamento da escola. Por outro 
lado, é comum encontrarmos algumas definições legais da função de 
diretor que expressam um “modelo” ou “tipo ideal” de diretor [...]. 
Existe, pois, uma grande discrepância entre a definição legal da 
função e o seu exercício efetivo numa situação escolar, onde 
predomina o “tradicional”, o “rotineiro”, enfim, o “modelo” já 
conhecido e que, por isso mesmo, oferece certa segurança.  
(Didata n° 2, 1975, p. 35) 

 

 

                                                 
29 Sumariamente, pode-se dizer que, segundo Robert Connell (1997), a masculinidade hegemônica diz 
respeito à autoridade e às posições de destaque; já a cumplicidade se apresenta como uma espécie de 
conexão com a hegemonia, mas sem encarná-la totalmente. Ou seja, por meio da cumplicidade, o sujeito 
divide o patriarcado, mas sem sofrer as tensões e os traços do “estrelismo”. Para maiores detalhes sobre a 
questão das masculinidades, ver: Vieira (2002). 
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Além disso, segundo Alonso (1975), as diferentes expectativas sociais, quer seja 

dos grupos internos da escola ou da comunidade em geral, criam “sistemas de pressão” 

que exigirão do diretor soluções e atitudes que envolvem novas atribuições não 

previstas nas definições legais. Esse sistema de pressão, portanto, “irá reger a conduta 

do diretor de um modo muito mais incisivo do que as próprias normas legais” (p. 36). 

Talvez por essa razão é que todos os professores que responderam ao primeiro 

questionário afirmaram que suas práticas estavam geralmente de acordo com as 

determinações legais, porém, voltadas, em primeiro lugar, ao bom senso. Acredita-se, 

portanto, que o “bom senso” de cada um deles – ou os “sistemas de pressão”, conforme 

apontado por Alonso (1975) – é que foram, de fato, os principais elementos criadores de 

uma cultura específica no magistério, tal como se pretendeu verificar nesta pesquisa. 

Ao se conhecer a maneira pela qual cada um desses professores reagiu diante de 

algum problema ou mesmo estando à frente da direção de uma grande escola, por 

exemplo, foi possível observar práticas muito mais ligadas a fatores como a 

personalidade de cada um, o humor em determinado momento, a ambição pessoal e, 

principalmente, às questões relativas às masculinidades e ao gênero; enfim, elementos 

que certamente favoreceram a tomada de certas decisões e que, por isso, delinearam 

uma trajetória que até poderia estar voltada às determinações legais, mas que também 

indicava o modo pessoal de se lidar com o trabalho e de se desenvolver as práticas 

profissionais dele decorrentes. 

Nesse sentido é que se optou por tomar a cultura escolar como categoria de 

análise. Considera-se, conforme já adiantado, que seu estudo permite articular, 

descrever e analisar os elementos-chave que compõem o sistema educativo, tais como 

os tempos, os espaços, os sujeitos, os conhecimentos e as práticas escolares. 

Especificamente no que diz respeito aos sujeitos escolares, é possível observar seu fazer 

cotidiano, ora definido e que permite colocar em funcionamento certas estratégias de 

configuração de sua profissão, ora os tornando meros praticantes que agem em terrenos 

delimitados por outros, o que os fazem desenvolver intensas práticas de apropriação e 

verdadeiras táticas de sobrevivência. 

Assim, ao longo da História, esses sujeitos não apenas colocaram em 

funcionamento uma instituição ou uma cultura definidas sem sua presença, mas, pelo 

contrário, participaram ativamente da construção da escola e da cultura escolar e de si 

mesmos como sujeitos sociais. As determinações advindas da Lei 5.692/71, por 

exemplo, que transformou os grupos escolares e ginásios em uma única escola de 
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primeiro grau, mostraram-se muito férteis para este estudo, pois com essa alteração as 

escolas sofreram grandes mudanças e uma cultura escolar diferenciada acabou, de fato, 

se originando: o tempo, o espaço e, até mesmo, os próprios atores (alunos, professores, 

equipe administrativa) não permaneceram os mesmos. No grupo escolar, o diretor era 

quase sempre o único homem da escola, que convivia com as professoras e com 

crianças de menor idade. Depois, quando grupos escolares e ginásios se fundiram, os 

diretores passaram a se deparar com outros homens dentro da escola, ou seja, com os 

professores das disciplinas específicas, além de passarem a lidar com crianças de idades 

diferentes. Todas essas alterações originaram conflitos, novas interações e táticas de 

“sobrevivência” no interior da profissão. 

Com base nos depoimentos colhidos, no que se refere à reforma de ensino de 

1971, o que se constatou foi que as modificações por ela ocasionadas foram sentidas de 

imediato pelos professores desse grupo, sendo que as respostas variaram conforme cada 

caso: uns buscaram realizar os cursos necessários para permanecer nos cargos já 

conquistados; outros chegaram a perder o cargo e precisaram, por isso, recorrer ao 

ensino privado; e outros, ainda, sentiram-se pressionados pela nova situação, sobretudo 

quando os grupos escolares e ginásios se fundiram e eles tiveram que dividir seus 

espaços com outras pessoas até poderem conquistar o direito de dirigir a nova  

escola de 1º grau. 

Pôde-se, no entanto, observar que para a maioria desses professores, 

especialmente os que tiveram suas experiências concentradas no período posterior à 

5.692/71, é bastante forte a idéia de que essa lei teria sido um dos motivos responsáveis 

pela saída de muitos homens da carreira do magistério que, ao invés de buscarem a 

formação necessária para prosseguirem na carreira, preferiram abandoná-la e procurar 

um outro ramo de atividade. Vista sob esse aspecto e segundo esses professores, essa 

reforma teria sido, assim, um marco na História do Magistério, pois a partir dela é que 

esse grupo pôde perceber mais nitidamente a saída dos homens dessa carreira, inclusive 

dos cargos administrativos, e a ocupação crescente desses espaços por parte das 

mulheres. 
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No entanto, ainda assim, as representações formadas por esses professores 

acerca do magistério e de si mesmos como profissionais não sofreram significativas 

alterações. Já as implicações causadas pela criação do Estatuto do Magistério foram sim 

causadoras de representações bastante fortes sobre a carreira e, segundo o grupo 

estudado, responsáveis por muitas das práticas que delinearam as trajetórias 

profissionais. 

 

 

A criação do cargo de supervisor de ensino: início do fim? 

 

No que se refere ao cargo de supervisor de ensino, tendo em vista as discussões 

apresentadas no início deste trabalho, com base especialmente nas determinações legais 

presentes nos Estatutos do Magistério, dois aspectos se ressaltaram. Em primeiro lugar, 

apesar de se ter conseguido manter os professores e especialistas enquadrados nesse 

cargo – o que, a priori, significou uma grande vitória –, as representações formadas 

acerca desse profissional foram afetadas por esse “mal-estar” originado pela maneira 

como o cargo foi preenchido e, também, pelo fato de ter sido necessário entrar na justiça 

para nele permanecer, conforme já descrito. O depoimento de um dos professores 

entrevistados revela como isso influenciou sua opção em não exercer esse cargo: 

 
Olha, como supervisor, eu não prestei o concurso, não. Eu não me 
sentiria bem. Por causa daquela lei do Estatuto, a 114, sabe, então 
muita gente foi enquadrada e depois eles tiveram que brigar para 
ficar, eles tiveram que requisitar o registro de supervisor e aí virou 
uma bagunça. (Augusto) 

 

Além disso, um outro sintoma percebido logo após a conclusão do caso referente 

ao enquadramento foi, como mostrou o estudo da revista Didata30, um esforço muito 

grande em definir as atribuições dos supervisores de ensino, bem como sua importância 

no novo sistema de ensino. Acredita-se, pois, que se tudo realmente ocorreu como 

descrito, isto é, recorrendo-se aos diversos profissionais da carreira do magistério para a 

ocupação do cargo de supervisor, parece um tanto óbvio que de fato foi necessário todo 

esforço possível em esclarecer o que esse profissional deveria fazer e qual sua 

relevância na tarefa de ensinar. 

                                                 
30 Que se encontra detalhado no Apêndice. 
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No entanto, acredita-se que toda a polêmica gerada em torno do cargo de 

supervisor se choca com as mais variadas estratégias de afirmação da masculinidade que 

os homens que se dirigiram ao magistério geralmente buscam para se colocar perante a 

sociedade. Talvez por essa razão praticamente todos os professores consultados, seja 

por meio de questionários ou entrevistas, têm uma percepção bastante negativa do 

trabalho do supervisor de ensino, bem como sobre o próprio profissional, incluindo aqui 

imagens até mesmo sobre sua honestidade e competência. Os trechos transcritos a 

seguir, extraídos das entrevistas e, também, das respostas obtidas por meio dos 

questionários, mostram as percepções que os professores tiveram acerca da supervisão 

de ensino ao longo de suas carreiras, seja por terem tido essa experiência profissional, 

seja por terem tido apenas contato com supervisores em ocasiões específicas: 

 

Eu lecionei numa escola durante mais de seis anos. E todo ano eu 
tinha que preencher alguns formulários para alimentar as estatísticas 
da Secretaria da Educação. Isso acontecia numa das reuniões 
pedagógicas mensais. Todo mundo caprichando no preenchimento 
dos quadrinhos, e eu pensava: Para quê? Será que de tanto a gente 
prestar essas informações algum dia as informações vão se modificar 
sozinhas? A escola dispõe de água encanada? “Não”. Está ligada à 
rede de esgotos? “Não”. Iluminação elétrica? “Não”. Tem quadra de 
esportes? “Não”. A sala tem forro? “Não”. Faz seis anos que você só 
assinala não? “Sim”. Claro que nunca faziam essa última pergunta. 
Mas eu tinha a impressão de que o Governo estava debochando da 
gente fazendo sempre as mesmas perguntas, recebendo sempre as 
mesmas respostas e deixando sempre por isso mesmo. A supervisão? 
Ora, a supervisão... O supervisor de ensino visitava a escola, mas só 
para fazer seus relatórios, que sempre terminavam com a expressão 
“notei ordem e asseio em tudo que me foi dado observar”... Mesmo 
que o prédio estivesse caindo. (Paulo) 
 
Sabe, eu não me sentiria bem como supervisor, sem ter muita função. 
Supervisor é uma coisa de luxo, sabe? Com direito a palpitar, mas 
ninguém para obedecer. Quem não tem poder só palpita: é melhor 
fazer isso, melhor fazer aquilo, é melhor, mas... Já nasceu assim! 
Quando deixou de existir o inspetor, eles perderam todo o poder. Até 
então o inspetor tinha poder, é verdade, até tinha; mas depois, isso é 
conhecido em qualquer escola: supervisor é office boy de luxo. E olha 
que há excelentes supervisores, mas sem quem obedeça não tem 
como. Antigamente, quando o inspetor chegava na escola, todo 
mundo corria acertar o diário de classe. Hoje em dia ninguém nem 
liga. Dizem que é o homem do bilhetinho [...] e o bilhetinho é na 
verdade o Termo de Visita. O supervisor vai lá, escreve o Termo e 
entrega pro diretor. Sabe o que diretor faz? Arquiva aquilo lá e 
manda uma cópia pra diretoria, mas ninguém lê isso, ninguém. 
(Augusto)[ab36] 
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Na supervisão, eu trabalhei um ano só, depois eu vim para cá. Mas 
como supervisor você tem que saber tudo da escola, a parte 
administrativa, a parte pedagógica, tudo mesmo, para poder 
fiscalizar, ver se está correndo tudo bem. Eu não gostava muito não. 
Preferia ser diretor. Aliás, eu acho que supervisão é um cargo meio 
sem graça. Supervisor, o que é um supervisor? É diferente de você 
dizer “eu sou professor”, ou “eu sou diretor”, ou “eu sou 
delegado”... Se você disser que é um supervisor, algumas pessoas vão 
perguntar o que é isso! Parece que não faz parte da carreira, não sei 
explicar! (Luiz) 
 
Você tem professores efetivos, serventes efetivos, inspetores de alunos 
efetivos, diretores de escola efetivos, enfim, um grupo que dá 
problema na escola. Então o que você faz? Olhando na legislação, é 
só você pegar, abrir um processo e mandar a pessoa embora. Parece 
fácil. Mas na prática o que você precisa? Precisa fazer um processo 
administrativo, mas se ele é efetivo, você não consegue tirá-lo de jeito 
nenhum. Pode ser a pior topeira, ele pode estar cheio de inimigo lá 
dentro, mas é muito difícil tirar um cara desse de lá. Então o que você 
faz? Coloca a pessoa numa repartição administrativa, se livra dela. 
Às vezes o professor é incompetente, ou então tem competência, mas é 
agressivo, enfim, são vários problemas, então você manda para uma 
repartição administrativa e qual é a repartição mais próxima que 
tem? É a Delegacia de Ensino. Agora, a partir do momento em que 
você manda o cara para a Delegacia de Ensino, qual cargo ele vai 
assumir? Na delegacia não existe o cargo de professor, de diretor. 
Então ele vai lá para ser supervisor de ensino, ele vai supervisionar o 
ensino! É incrível a contradição, mas é isso mesmo. (Sabino) 

 

Talvez esses depoimentos ajudem a perceber porque alguns dos professores 

desse grupo não tiveram o desejo de prestar o concurso para o provimento do cargo de 

supervisor de ensino ou, em um caso específico, apesar de tê-lo prestado e obtido 

aprovação, o professor tenha desistido de assumi-lo em caráter efetivo e preferido voltar 

à direção. Ao que parece, identificar-se como supervisor não era algo que oferecia 

prestígio, mas sim a dúvida de ser um profissional competente e sério. E de acordo com 

o que foi discutido até esse momento, tais aspectos se confrontam com o modelo 

masculino que esses homens tanto procuraram desempenhar no exercício da profissão 

do magistério. 

Em outras palavras, o que parece é que ao ser identificado como supervisor, o 

profissional corria o risco de ser confundido com esse grupo que foi levado, meio sem 

saber o porquê, ao exercício desse cargo. Mesmo que eles fossem concursados e não 

tivessem qualquer vínculo com o grupo anterior, sempre ficaria a dúvida com relação à 

sua real competência para exercer essa atividade. 
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Além disso, para alguns desses professores, foi a partir do momento em que esse 

cargo surgiu que a educação como um todo passou a ser alvo de uma profunda 

degradação. Antes, o inspetor era uma figura que inspirava confiança e respeito. Já o 

supervisor surgiu em meio a uma turbulenta decisão de enquadrar os profissionais que 

exerciam as mais variadas atividades e que tiveram, posteriormente, de lutar na justiça 

para não perderem o espaço conquistado. Sem contar o esforço em definir quais eram, 

de fato, as atribuições desse novo profissional, visto que, conforme apontou Eleny 

Mitrulis (1977; 1993), juntamente com o cargo surgiu também a necessidade de tirar da 

supervisão a conotação negativa de fiscalização e caracterizá-la como um tipo de 

orientação dentro das escolas. Nesse sentido, a definição dos objetivos dessa habilitação 

constantemente era comparada com a antiga inspeção escolar, tal como mostra a autora: 

 
É possível considerar a inspeção e a administração, por suas 
vinculações com legislação e estatística, como atividades de 
verificação e controle do processo educativo, e a supervisão, por sua 
relação com currículos e programas, como planejamento, coordenação 
e orientação da estrutura pedagógica dos sistemas e unidades de 
ensino. Entretanto, tal distinção no sentido de que a administração e 
inspeção comandam e controlam, e supervisão planeja, coordena e 
orienta, revela-se totalmente insatisfatória. Na verdade, os 
profissionais destas áreas de especialização utilizam procedimentos 
comuns, embora em graus diferentes. Não parece possível à 
supervisão escolar responsabilizar-se pelo planejamento, coordenação 
e orientação do currículo de uma escola sem participar de tomadas de 
decisões, e sem verificar e avaliar o trabalho realizado.  
(Mitrulis, 1977, p. 6) 

 

De acordo com Mitrulis, que desenvolveu duas pesquisas, uma de mestrado e 

outra de doutorado, sobre a criação do cargo de supervisor de ensino e a conseqüente 

substituição do antigo inspetor, respectivamente, um dos fatores que colaborou com o 

fracasso do trabalho do supervisor foi, a priori, as próprias atitudes dos professores, que 

nem sempre confiavam nesse profissional e, por isso, muitas vezes não aceitavam suas 

intervenções. Diz ela: 

 
O conhecimento técnico e especializado do supervisor é condição 
necessária, porém não suficiente, para uma supervisão efetiva. É a 
interação entre o supervisor e o professor que garante as condições de 
possibilidade do trabalho supervisor. (1977, p. 79) 
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Os dados de que se dispõem nesta pesquisa permitem confirmar a hipótese 

levantada por essa autora. De fato, muitos dos professores entrevistados se referiram ao 

trabalho do supervisor, como visto, com certo preconceito e sem nenhuma confiança 

com relação às reais intervenções desse profissional. Ser considerado “o homem do 

bilhetinho” ou, então, “a maior topeira”, de fato não parece ser um motivo plausível 

para ser aceito, reconhecido como profissional e poder, com isso, colocar suas idéias em 

prática. Pelo contrário, se a grande maioria dos professores tem mesmo esse tipo de 

representação sobre os supervisores de ensino, é provável que, para muitos deles, a 

chegada desse profissional ao quadro dos especialistas do magistério tenha significado o 

início do fim da educação como um todo. 

Em outras palavras, segundo as percepções desse grupo de professores, a partir 

do momento em que o inspetor de ensino foi substituído pelo supervisor, o magistério 

passou a contar com um profissional que já não era mais capaz de zelar pela qualidade 

do ensino, fazendo com que as escolas e a educação em geral começassem a ser 

destruídas aos poucos por conta de práticas muitas vezes equivocadas devido à própria 

inexperiência de quem estava ocupando esse cargo. 

 Para finalizar essa discussão, é importante retomar aqui uma das representações 

mais fortes acerca do trabalho de elaboração dos Termos de Visita, que explica, em 

parte, os motivos de tanta dificuldade para se ter acesso a esses documentos. Um dos 

professores entrevistados comentou que uma prática muito comum era o supervisor de 

ensino receber dinheiro de alguns diretores, que geralmente eram responsáveis por 

escolas que se encontravam em péssimas condições, para elaborar Termos de Visita 

perfeitos. Assim, além de não ter de ir até a escola, o supervisor, por meio dessa prática, 

conseguia levantar um dinheiro extra. Por outro lado, os diretores ganhavam tempo para 

tentar colocar a escola em ordem. Já os delegados de ensino fingiam não saber da 

existência desses acordos. [ab37]Não há como deixar de reconhecer aí uma prática de 

corrupção e, para a formação da identidade de um profissional que estava ainda 

começando a surgir naquele cenário, certamente não poderia haver nada pior. 

Concordando com o professor Damião, tudo isso parece indicar que a história 

que se pretendeu (re)contar aqui realmente se encontra em meio a “um verdadeiro 

vespeiro”, no qual, com cuidado, foi preciso entrar para compreender tantas práticas e 

tantas representações, que determinaram a criação de uma cultura que naquele período – 

marcado por muitas mudanças históricas, econômicas e, principalmente, ideológicas – 

adquiria e imprimia marcas específicas ao magistério. 
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4.4. Modos de trabalho e percepções formadas: 

 táticas de sobrevivência 

 

Foram identificadas algumas das táticas utilizadas por esse grupo de professores 

para que permanecessem no exercício do magistério e nele construíssem a sua 

identidade profissional. Uma delas, talvez a mais explícita, foi a busca pelos cargos de 

mais alta remuneração e status, que eram, de acordo com as representações desses 

homens, mais adequados aos profissionais do sexo masculino, pelo fato de estes terem a 

chance de dispor de maior autoridade e, conseqüentemente, conseguirem alcançar um 

maior respeito por parte dos alunos e dos demais funcionários da escola, contrariamente 

às mulheres que, por serem mais emotivas, tal como afirmado por eles, sofreriam por 

conta da indisciplina dos alunos e de professores que porventura discordassem de suas 

opiniões. Enfim, diversos estereótipos sobre as posturas consideradas as mais adequadas 

a cada sexo parecem ter sido determinantes para que alguns desses homens ascendessem 

na carreira, tal como já havia sido apontado em minha pesquisa de mestrado  

(Vieira, 2002). 

Na época, ser professor era sinônimo de afeminado... Então os 
professores... Não precisa olhar feio para mim não [risos]... 
Professor era sinônimo de afeminado, principalmente professor 
primário. Então, para fugir desse estigma, ele ia para a carreira de 
direção e entendia-se que diretor tinha que ser homem. (João Alberto) 

 

Por outro lado, não se pode deixar de considerar a busca por melhores salários, 

que teria influenciado praticamente todos esses homens a ascenderem na carreira e a 

exercerem os cargos que ofereciam melhor remuneração. Também nesses casos está 

implícita a representação de que os homens, por serem os provedores, precisariam 

receber melhores salários do que as mulheres, tal como indicam os trechos a seguir: 

 
Como o magistério não tinha prestígio, não tinha prestígio salarial, 
reconhecimento financeiro, quase que foi automaticamente passando 
do homem para a mulher. O magistério, que era uma função de 
grande importância, passou a ser uma função com tarefas dadas ao 
feminino, dadas à mulher, porque na verdade era assim: o homem era 
o responsável maior, pelo salário maior, e a mulher passava a 
encarar o salário como adicional, aquele que completava. Então os 
homens passaram a buscar outras funções mais valorizadas, eles 
passaram a estudar, a exercer funções de prestígio, de remuneração 
mais alta, e a mulher ficou com a docência. (Roberto) 
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Agora eu vou dizer uma coisa: era sempre preferível dar aula, dar 
aula era o melhor. Mas o problema era o dinheiro: eu precisava 
ganhar o suficiente para me manter e manter minha família. Eu tive 
cinco filhos, então veja que o problema era esse: eu não podia ficar 
na sala de aula porque eu precisava ganhar um pouquinho a mais, 
aumentar aquilo que eu ganhava como professor. (Adalberto) 

 

Uma outra maneira de se diferenciar das mulheres, de acordo com esse grupo, 

foi a busca por cursos de especialização e, também, por outras graduações, ora para 

lecionarem em níveis mais elevados ou ascenderem na carreira, ora para 

desempenharem outra atividade profissional concomitantemente ao magistério. Nesse 

último caso, ressalta-se a graduação em Direito. Vale destacar que esse curso foi 

realizado já após o ingresso na carreira do magistério, indicando que eles não 

abandonaram a idéia de seguir uma profissão mais valorizada socialmente, tal como 

essa, ou então uma carreira por opção, vencendo a dificuldade financeira enfrentada 

pela família na ocasião de seu ingresso no mercado de trabalho, que esteve quase 

sempre marcado pelas necessidades de ordem financeiras. 

Nota-se, então, a percepção de que o curso Normal seria, nesses casos, aquele 

que facilitaria o acesso ao mercado de trabalho, que exigiria menos custos e menos 

rigor. Assim, iniciando a carreira profissional no magistério, a conquista de um emprego 

seria mais rápida e a oportunidade de ganhar o próprio dinheiro estaria garantida, para 

que posteriormente outros sonhos pudessem ser concretizados, tal como o de realizar 

cursos de especialização e, também, de graduação. Em um dos depoimentos, essa visão 

fica bastante clara: 
 

Eu sempre recebia em casa essa orientação: “você pode fazer o que 
você quiser, mas você tem que garantir um diploma de professor. 
Garantir o diploma de professor porque é uma garantia de serviço, 
depois você vai procurar outras coisas”. E então eu fui fazer o 
Magistério e concomitantemente ao Magistério eu fazia 
Contabilidade. Mas, no fim, a Contabilidade foi renegada a segundo 
plano e eu me dediquei ao curso Normal e me formei professor. E daí, 
no ano de 64 eu já comecei a fazer [ab38]Pedagogia. Como eu já era 
substituto efetivo e já estava ganhando o meu dinheirinho – era 
verdade aquilo que os meus pais falavam: pelo menos me ajudava a 
ganhar um dinheiro logo! – então eu fui fazer uma faculdade em 
Botucatu. (Marcos) 

 

Além disso, uma maneira relevante de encarar o magistério era admitir, para si 

mesmo e para os outros, que as demais profissões não pagavam salários tão altos quanto 

era imaginado e, além disso, que as dificuldades encontradas em carreiras normalmente 
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mais valorizadas pela sociedade, especialmente com relação às vagas de emprego, eram 

bem maiores do que na carreira do magistério. Assim, esses homens representavam essa 

ocupação como sendo aquela mais valorizada para eles, pois garantia seu emprego e seu 

salário e, com isso, garantia também o desempenho de sua masculinidade, já que o 

trabalho era uma forma segura de afirmá-la, como apontado por Oliveira (1998). Por 

meio dessa tática, esses homens admitiam que, embora as demais profissões 

oferecessem status, elas não ofereciam a segurança de emprego que um concurso 

prestado na carreira do magistério podia oferecer. 

 

Minha filha é biomédica, mas é professora e ganha mais como 
professora. As outras profissões estão piores, por exemplo, 
engenheiros estão bem piores. Na Secretaria de Ensino, existem 
vários pedidos de engenheiros implorando para dar aula de 
matemática, física porque eles não têm trabalho e quando arrumam 
emprego, o salário é muito baixo. O salário do professor está ruim, 
mas o dos outros está pior, porque pelo menos nós temos campo de 
trabalho e o nosso campo é inesgotável: sempre vai ter onde 
trabalhar e no campo das outras profissões o pessoal está passando 
apertado. (Marcos) 

 
O que levou a gente e esses companheiros a virem para o magistério e 
a se interessarem mais por isso foi uma questão de segurança, porque 
mesmo sendo tão difícil chegar lá, quando você chegava, você 
conseguia um cargo efetivo e esse cargo efetivo era uma coisa muito 
importante. É, porque, por exemplo, para você sustentar sua família, 
às vezes era preferível ter menos em dinheiro e mais em segurança. 
(Adalberto) 

 

Relevante observar que alguns dos professores do grupo estudado preferiram 

fazer toda a carreira do magistério, iniciando-a como professores em classes de primário 

e aposentando-se geralmente como diretores, e voltaram a prestar concurso para 

lecionarem novamente, pois, de acordo com os relatos, essa era a atividade mais 

gratificante de toda a carreira. Nesses casos, pode-se supor que esses homens tiveram 

uma trajetória profissional de acordo com as expectativas sociais, mas, após terem 

cumprido o modelo a eles atribuído, decidiram atuar na função que mais havia lhes 

agradado. Afinal, após terem feito toda a carreira, já não importava mais estar 

executando uma atividade desvalorizada e com remuneração baixa, pois, nesses casos, 

essa atividade era apenas a busca – ou a recuperação – de um prazer. 
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Outra forma curiosa de “sobrevivência” no magistério pode ser entendida sob a 

ótica das brechas e dos desvios de funções, isto é, da busca por outras atividades 

profissionais. A esse respeito, as análises desenvolvidas por Flavinês Rebolo Lapo 

(1999) em sua dissertação de mestrado são muito pertinentes, pois indicam que essa é 

uma das primeiras formas de se abandonar a profissão, mesmo que temporariamente. A 

autora esclarece, nesse sentido, que 
 

Quando o magistério não promove as condições necessárias para que 
ocorra a realização profissional, os professores, decididos a 
procurarem outras formas de satisfazerem suas necessidades, se 
afastam temporariamente com o objetivo de procurarem ou terem 
mais tempo para se dedicar a outras atividades que compensem mais 
ou que propiciem essa realização. Um outro emprego, ou o estudo de 
pós-graduação, tornam-se prioridade pelo fato de corresponderem de 
melhor forma às necessidades e expectativas. (p. 135) 

 

Esse tipo de abandono, segundo Lapo (1999), pode se constituir na primeira 

etapa do processo que leva ao abandono definitivo. No entanto, isso não chegou a 

acontecer dentre os casos examinados nesta pesquisa. Aqui, constatou-se que alguns dos 

professores do grupo desenvolveram atividades concomitantes à carreira do magistério, 

podendo-se destacar, nesse sentido, alguns perfis com base no tipo de atividade 

desempenhada e, principalmente, na forma como eram administradas ambas as 

ocupações31. 

 Um primeiro perfil é aquele cujos professores, além de lecionarem em uma ou 

mais escolas, trabalhavam legalmente, por meio período, em escritórios ou em negócios 

próprios. No grupo estudado, esse perfil está representado por três deles, sendo que, 

destes, um complementava seu salário trabalhando como revisor do jornal da cidade 

onde morava; dois tinham seu próprio negócio: um fabricava bolsas e as vendia, em 

parceria com a esposa, e outro tinha uma pequena construtora de imóveis. 

Observa-se, nesses casos, que havia o interesse apenas em complementar o 

salário que era pago pelo Estado. Isto é, esses homens buscaram algumas formas para 

não dependerem somente do salário recebido no exercício de suas funções no 

magistério, podendo, assim, obter maiores chances de alcançar prestígio social, aqui 

representado pelo aumento da remuneração. Entretanto, estes não deixaram de se 

                                                 
31 A discussão em torno de tais perfis foi apresentada originalmente em minha dissertação de mestrado 
(Vieira, 2002). Optou-se por retomá-la aqui por se considerar que esse é também um dos caminhos para 
se produzir uma cultura nova e singular no magistério. 
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identificar como profissionais do magistério e nele desempenharam muitas funções e 

fizeram suas carreiras. 

Já o segundo perfil percebido é representado por professores que 

desempenhavam atividades fora da carreira do magistério, em empresas ou outro tipo de 

instituição privada, e normalmente mantinham um número bem reduzido de aulas 

apenas para não perderem o contato com o magistério, pois caso acontecesse de eles 

serem demitidos, bastavam assumir definitivamente o ensino, até encontrar outra 

atividade fora deste. No grupo em questão, foram três os professores que viveram essa 

experiência. Um deles afirmou ter desejado sair da carreira do magistério e, por isso, 

trabalhou em uma grande empresa no interior do estado durante três anos. Ao ser 

demitido, voltou para o magistério e assumiu várias aulas para conseguir se manter. Os 

outros dois, de maneira mais explícita, relatam experiências dentro e fora do magistério 

ao longo de todo depoimento. Estes deixavam ou assumiam o ensino conforme suas 

atividades fora do magistério eram bem ou mal-sucedidas, respectivamente. 

Estes procuraram, então, uma forma de não se identificar explicitamente como 

profissionais do magistério, mas tê-lo apenas como um suporte. Nos relatos, fica clara, 

então, a representação de que a formação de professor que esses homens tinham era 

considerada por eles como uma vantagem em relação aos outros funcionários das 

empresas onde trabalhavam, já que eles dispunham de um refúgio seguro onde podiam 

garantir o sustento até a situação de crise passar. 

Por fim, um único professor é representante do terceiro perfil percebido dentre 

aqueles que tiveram outras atividades ao longo da carreira no magistério. Este, de 

maneira muito explícita, admite que, inicialmente, deixou essa carreira para ser 

vendedor de enciclopédias, pois desejava ganhar mais. No entanto, ao ingressar 

novamente no magistério e assumir a direção de uma escola, ele passou a utilizar as 

horas de trabalho que deveria cumprir em sua função para desempenhar ilegalmente 

atividades fora da carreira, burlando, assim, a dedicação exclusiva. Nesse caso, com o 

intuito de complementar o salário, esse professor deixava a escola sob a 

responsabilidade de sua assistente e demais professores e saía para vender terrenos. 

Em qualquer um dos casos, fica clara, então, a busca pelo sucesso por meio de 

atividades extras, o que lhes rendia maior remuneração e, portanto, maior status perante 

a sociedade. Assim, estes, que representam quase a metade do grupo, encontraram uma 

forma de não se identificar diretamente com a profissão do magistério, mas utilizá-la 

para complementar o salário e, com isso, alcançar maior êxito profissional. 



 180

Essas foram, então, algumas das táticas utilizadas por esse grupo para sobreviver 

e construir sua identidade profissional atuando em uma carreira cujos valores e 

significados pouco tinham a ver com o modo de ser masculino. 

 

 

 

4.5. Homens que fizeram a História do Magistério: 

algumas especificidades 
 

Uma peculiaridade presente nesta pesquisa diz respeito ao fato de todos os 

professores participantes revelarem uma enorme necessidade de mostrar habilidades 

especiais, capazes de torná-los reconhecidos e admirados por todos. Acredita-se, pois, 

que esse comportamento pode ser percebido com maior nitidez em se tratando dos 

homens, já que em pesquisas que se preocuparam em investigar as experiências 

femininas no magistério, tal como a de Ricardo Ribeiro (1996), referências a esse 

respeito não são encontradas. 

Já no caso desta pesquisa, esse comportamento foi observado, por exemplo, em 

trechos onde o professor comentava sobre ocasiões em que se sentiu uma peça 

fundamental na montagem de uma escola ou na recuperação desta; onde outros diretores 

haviam atuado e não haviam conseguido obter sucesso, seja diante de problemas 

relacionados a crimes, a drogas ou a indisciplina. Já outros, por sua vez, colocavam-se 

como sendo recordistas em determinados aspectos, tal como os trechos a seguir 

indicam: 

Eu prestei concurso para diretor de escola, me efetivei e creio que 
bati um recorde, porque fiquei vinte e cinco anos trabalhando como 
diretor numa mesma escola. É uma raridade. Eu acho que pouca 
gente fez isso na vida. Então imagine: vinte e cinco anos como efetivo 
numa mesma escola, o entrosamento que eu consegui junto com a 
comunidade. (Orlando) 
 
Como diretor, eu fiquei só na rede estadual, fiquei numa mesma 
escola durante vinte e seis anos. Um recorde! Deu para desenvolver 
um trabalho muito bom... Lá eu comecei como professor, daí fui 
assistente de diretor e depois passei a diretor e fiquei todo esse tempo 
lá. Mas não foi sempre no mesmo prédio. Conforme a escola foi 
crescendo, o número de alunos foi aumentando, então nós mudamos 
de prédio e eu tive até que ajudar a montar a escola, porque quando 
nós fomos para o novo prédio não tinha nada, desde carteira até giz e 
apagador. Eu que consegui tudo e ajudei a organizar. (Luiz) 
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Eu fui recordista no estado de São Paulo, fui o secretário de 
educação que mais construiu escolas e que deu a melhor merenda 
escolar da história de minha cidade. (Ângelo) 

 

No caso do professor Luiz e do professor Orlando, pode-se supor que, exercendo 

durante muitos anos a função de diretor em uma mesma escola, tornou-se possível obter 

um maior domínio e controle sobre o local de trabalho e, também, sobre o grupo com o 

qual se trabalhou. No entanto, de qualquer forma, nota-se que a busca pelo exercício do 

modelo masculino, tal como apontado por Oliveira (1998), é nítida em todos os casos. 

Afinal, esses professores indicaram em seus relatos que procuraram ser, ao longo de 

suas carreiras, em primeiro lugar, diferentes das mulheres; em segundo, superiores aos 

demais homens; em terceiro, autoconfiantes; e, finalmente, mais poderosos do  

que os outros. 

Já o professor Ângelo é o mesmo que, na primeira etapa desta pesquisa, 

emprestou um livro e onze CDs referentes à história de várias escolas de sua região, 

cujo trabalho de coleta de dados e de produção foi todo feito por ele. Tal como dito 

anteriormente, apesar de questioná-lo por inúmeras vezes sobre como foi que ele 

chegou aos dados e aos documentos referentes àquelas unidades escolares, nenhuma 

resposta concreta foi obtida. Ele apenas dizia que “as escolas não têm nada guardado” e 

que “fotos e documentos foram jogados no lixo”. 

Pôde-se perceber, então, que Ângelo desejava tão somente apresentar seu 

material, sem deixar transparecer a forma como ele o produziu, talvez com receio de 

que o objetivo desta pesquisa fosse o mesmo que o motivou, isto é, o de estudar a 

história e resgatar a memória de unidades escolares. Ou, então, o mais provável é que 

ele apresentava uma enorme necessidade de mostrar suas habilidades na profissão que, 

segundo suas aspirações, o fizeram se tornar referência em determinado aspecto, o que é 

confirmado no trecho apresentado anteriormente. 

Assim como Ângelo, muitos outros professores se referiam a si mesmos como 

destaques. Um deles chegou a comentar que as iniciais de seu nome foram utilizadas no 

comércio de sua cidade e, também, como nome de uma estação de rádio, tamanho era o 

seu prestígio social. Outro mostrou, em entrevista, medalhas e recortes de jornais 

referentes ao seu sucesso profissional, que o levou a se tornar membro da Academia 

Brasileira de Letras, inclusive. Houve, também, professores que me pediram para levar 

seus projetos de mestrado à Universidade de São Paulo, acreditando que assim eles 

seriam convidados a fazer pós-graduação. Outros, ainda nesse contexto, indagavam 
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sobre a forma de se publicar livros em editoras famosas, talvez na expectativa de que 

suas idéias pudessem ser divulgadas. 

No entanto, o mais curioso foi observar que a maioria desses professores tinha o 

desejo de se reportar à minha orientadora, pois ela é que representava para eles a 

imagem da Universidade e, mais do que isso, a pessoa que teria condições de levar as 

idéias, os projetos e as estórias de cada um deles a um campo cuja legitimidade seria, do 

ponto de vista deles, indiscutível. Um dos professores por mim entrevistados, por 

exemplo, ficou nitidamente decepcionado ao perceber que minha orientadora não havia 

me acompanhado, tanto que exigiu sua presença e só contou suas experiências 

profissionais a ela, quando foi realizada uma segunda entrevista. 

De acordo com as teorizações de Pierre Bourdieu, pode-se supor que esse 

comportamento esteja relacionado à tentativa de acúmulo de capital, mais precisamente 

de capital social, isto é, “o conjunto das relações sociais mantidas por um indivíduo”; e 

de capital simbólico, referente “ao prestígio ou boa reputação que um indivíduo possui 

num campo específico ou na sociedade em geral”. Em outras palavras, se trata do modo 

“como um indivíduo é percebido pelos outros” (Bourdieu apud Nogueira et alii,  

2004, p. 51). 

Nessa perspectiva, é possível constatar que essa teria sido uma das formas 

encontradas por esses professores para tentar se sentir menos desvalorizados por terem 

ingressado em uma carreira com tão baixo prestígio, como é o caso do magistério. 

Assim, essa necessidade de falar insistentemente sobre habilidades especiais e sobre o 

reconhecimento de seu trabalho por parte da sociedade é, sem dúvida, indicativa de que, 

para os homens, essa escolha profissional foi causadora de um mal-estar que parece os 

acompanhar mesmo após a conquista da aposentadoria. 
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4.6. O cotidiano escolar revisto:  

       experiências de homens[ab39] 
 

Dentre todas as experiências relatadas, algumas se destacaram por apresentar 

práticas diferenciadas no exercício da profissão. O que vem a seguir constitui-se, então, 

de uma breve reflexão sobre essas experiências que, apesar de apontarem para situações 

bastante específicas, mostram também um comportamento muito freqüente entre os 

homens do grupo: fazer a diferença. 

Cabe informar que dois dos professores que serão aqui apresentados foram os 

que emprestaram documentos pessoais à pesquisa e com base nestes é que se pôde 

compreender melhor as suas práticas e percepções formadas; e o terceiro teve seu 

depoimento destacado pela forma muito peculiar com que relatou a sua história. 

 

 

O poder e a poesia 

 

No depoimento do professor Mário, foi possível perceber algumas 

especificidades: uma delas é o fato de ele ter sido um legítimo imigrante italiano a 

desembarcar no Brasil e, diferentemente de grande parte de seus conterrâneos, ter se 

envolvido com a carreira do magistério. Outra especificidade é a forma como ele se 

envolveu com essa carreira: por um lado, galgando-a até chegar aos postos mais 

elevados, inclusive políticos, com a justificativa de estar “lutando” pelos direitos do 

professorado; e, por outro, elaborando materiais didáticos baseados fundamentalmente 

na escrita de poesias, para auxiliá-lo em suas aulas de História, com a preocupação de 

despertar o interesse e o aprendizado de seus alunos. 

Além disso, esse professor se identificou ao longo de todo seu depoimento como 

alguém que não se conformava com injustiças e que, por conta dessa sua “teimosia”, 

alcançou oportunidades que nem mesmo ele pensava alcançar um dia. Ou seja, cada vez 

que ele se sentia prejudicado ou acreditava que poderia estar numa situação melhor, ele 

encarava o desafio e trilhava mais um caminho em sua trajetória. Assim, Mário 

alcançou praticamente todos os cargos da carreira do magistério, mas, como disse no 

final de seu depoimento, sempre se considerou professor. 
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Aliás, ele deixa transparecer em sua fala que realmente gostava de ser professor 

e que somente subiu na carreira por motivos que, aparentemente, não estavam ligados 

ao prazer ou à busca de algo que se identificasse com ele. Afinal, em momento algum, 

ele lidou com a docência com desprezo ou como se esta fosse uma função temporária. 

Muito pelo contrário: de uma forma ou de outra, ele sempre estava ligado a ela, mas 

subia na carreira por buscar uma renda melhor, por achar que poderia lutar pelos 

professores estando em uma função mais autônoma ou por se sentir injustiçado. 

Com base na história relatada por esse professor, pressupõe-se que ele encontrou 

uma forma de se diferenciar na carreira do magistério, tão comumente caracterizada 

como feminina, envolvendo-se com a política e com as lutas pela melhoria da categoria, 

uma vez que esse espaço, há alguns anos, ainda era reservado apenas aos homens. No 

entanto, para sentir-se como profissional dessa área, para atender à sua verdadeira 

vocação, ele optou por elaborar um jeito próprio de dar aula, com a preocupação de 

cuidar de seus alunos, tanto no que diz respeito à integridade física e mental de cada um, 

como à questão do conhecimento e do aprendizado. Ou seja, por um lado, parece que 

ele procurou um espaço “masculino” na carreira e, por outro, que ele procurou se 

identificar com um de seus princípios mais gerais: o cuidado32. 

De acordo com o que foi exposto anteriormente sobre a categoria gênero, 

observa-se que a nossa sociedade está estruturada a partir de modelos sociais 

considerados adequados a cada sexo e que são incorporados tanto por homens como por 

mulheres. Nesse sentido, Pierre Bourdieu (1995) argumenta que os indivíduos são 

impregnados de símbolos sociais, que estão presentes em tudo e em todos que os 

cercam e que agem no inconsciente, normalmente trazendo consigo posturas que 

sugerem uma dominação masculina, pois esperam das mulheres atitudes um tanto 

quanto reservadas e submissas, enquanto que dos homens são esperadas as atitudes 

controladoras, corajosas, enfim, poderosas. 

Talvez essa seja uma primeira forma de compreensão dos motivos que levaram 

Mário a se envolver com cargos que, aparentemente, não se identificavam com suas 

aspirações pessoais. Ou seja, era esperada dele uma postura controladora e poderosa, 

especialmente por conta de ele estar situado num espaço marcadamente feminino.  

                                                 
32 Segundo Marília de Carvalho (1999), o compromisso e o envolvimento com os alunos, decorrentes das 
práticas de cuidado, levavam as professoras por ela entrevistadas a uma preocupação com o 
desenvolvimento das crianças como um todo, isto é, um desenvolvimento que elas percebiam também 
como cognitivo. Assim, o conceito de cuidado aparece como parte integrante daquilo que é considerado 
um bom trabalho pedagógico e, geralmente, associa-se a uma das características femininas do magistério. 
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Dessa forma, ele foi sendo impulsionado aos mais diversos cargos, de maneira a agir de 

acordo com o que a sociedade esperava dele, pois, segundo Robert Connell (1995), as 

diferenças sexuais são sempre vistas em termos hierárquicos, tendo-se como pólo de 

autoridade o “masculino”. 

Também é possível tentar compreender tais motivos a partir das concepções 

defendidas por Maria Jesus Izquierdo (1994), que sustenta a idéia de que as 

desigualdades de gênero se manifestariam no fato de que o nível salarial e de prestígio 

atribuído às atividades de gênero feminino é inferior ao que se atribui às atividades de 

gênero masculino. Por essa razão, Mário teria procurado cargos, mesmo dentro da 

carreira do magistério, que lhe conferissem não só um nível salarial melhor, como 

também prestígio e poder. Além disso, a elaboração de material didático em forma de 

poesias lhe atribuía uma característica particular mesmo dentro de um espaço 

considerado feminino. 

Porém, deve-se admitir que, em se tratando de um depoimento autobiográfico, as 

histórias narradas são, muito mais do que uma verdade, representações, isto é, versões 

do próprio eu, que dependem da trajetória vivida, das experiências e das fases passadas 

pelo sujeito narrador, que podem ser diferentes conforme a idade, por exemplo. Assim, 

o relato possui um papel estruturador, pois, enquanto o sujeito fala, ele também 

(re)estrutura a sua história, fazendo com que a narrativa apareça como um elemento 

importante de construção da identidade. 

Além disso, de acordo com Marina Maluf (1995), a categorização dos gêneros 

passa a ser reconhecida como uma construção social que, ao classificar os indivíduos 

em homens e mulheres e elaborar as versões de masculino e feminino, destina a eles um 

lugar específico na sociedade e uma postura adequada e aceita. No caso do professor 

[ab44]Mário, o que fica mais patente é o fato de que ele, embora tendo alcançado 

praticamente todos os postos da carreira do magistério, o que lhe atribuiu respeito, 

status e poder, tenha esperado a aposentadoria para voltar a trabalhar no que gosta: a 

docência. Ou seja, ele delineou sua trajetória profissional da maneira que lhe foi 

esperada, mas além de nunca ter deixado de pensar no que realmente lhe agradava, 

esperou completar o caminho inteiro de acordo com o que lhe era mais adequado 

socialmente e terminou de relatar sua trajetória profissional exatamente do mesmo 

ponto em que começou: na sala de aula. 

 



 186

Certamente, a história relatada por [ab45]Mário mereceria análises muito mais 

aprofundadas, devido a quantidade de detalhes e fatos marcantes narrados. No entanto, 

com o que foi desenvolvido nessa breve apresentação, já se pode concluir que esse 

professor soube administrar e conciliar o poder e a poesia, de modo indissociável, em 

sua história de vida. 

 

 

Um mestre na arte de inventar táticas 

 

 Dentre todos os professores entrevistados, Orlando é o que chama mais a 

atenção por revelar uma postura tão criativa na arte de inventar táticas de sobrevivência 

em uma carreira desprestigiada e repleta de significados femininos. Diferentemente de 

outros professores, que se preocupavam em afirmar sua masculinidade no exercício 

dessa profissão por meio da conquista de cargos mais altos ou agindo de modo a indicar 

a presença do poder e da autoridade (Vieira, 2002), esse professor geralmente procurava 

tirar proveito da presença majoritária das mulheres para poder realizar outras atividades 

fora do magistério e elevar ao máximo os seus vencimentos. O trecho transcrito a seguir 

mostra essa sua habilidade: 

 
Quando a gente fazia uma reunião com os pais eu falava: “Agora eu 
quero convidar a professora para dar um pulinho aqui e eu queria 
que vocês batessem uma salva de palmas para ela”. Às vezes, 
chegavam lá na escola querendo falar com o diretor, uma mãe de 
aluno novo, e eu falava: “A diretora é aquela lá”, que era a minha 
assistente. Eu dava força para ela, saía da escola e dizia: “Você é a 
diretora da escola, eu te coloquei aqui porque sei que você pode fazer 
um bom trabalho, dou todo apoio e faça”. Então eu dava apoio para 
todo mundo fazer as coisas e minha assistente ficava contente de ver 
que eu a prestigiava. Eu falava: “Essa pessoa aqui é que tá fazendo 
isso, ela é esforçada”. Então eu motivava as pessoas, eu dava 
destaque, eu dava prestígio para elas. 

 

Observa-se, então, que ele utilizava uma tática bastante curiosa para poder 

desempenhar suas atividades fora da carreira do magistério. Ou seja, provocando a 

vaidade de sua assistente, ele a deixava em seu lugar e podia sair para vender seus 

terrenos tranqüilamente, pois, de acordo com suas percepções acerca da participação das 

mulheres na carreira do magistério, Orlando não temia perder o seu cargo para ela e, 

mais ainda, não temia ser repreendido por desempenhar atividades ilegais, visto que 
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uma mulher, para ele, por sua natureza, não estaria interessada em tomar seu lugar e em 

prejudicá-lo perante seus superiores. 

Pode-se supor, assim, que para esse professor a opção de colocar em seu lugar 

uma assistente do sexo feminino significava, em última instância, a maneira mais segura 

de desempenhar atividades ilegais, fora da carreira do magistério, sem sofrer as tensões 

que possivelmente lhe causaria um profissional do sexo masculino, que estaria mais 

interessado em ocupar a sua posição na estrutura do ensino, isto é, ocupar a posição 

considerada a mais adequada ao modelo masculino33. 

Assim, de maneira muito explícita, ele admite que utilizava as horas de trabalho 

que deveria cumprir em sua função como diretor para desempenhar ilegalmente 

atividades fora da carreira, burlando, assim, a dedicação exclusiva. Nesse caso, com o 

intuito de complementar o salário, esse professor deixava a escola sob a 

responsabilidade de sua assistente e demais professores e saía para vender terrenos. O 

trecho a seguir mostra a maneira pela qual ele se dirigia, com muita destreza, aos seus 

subordinados, visando a elevar a auto-estima de cada um deles e, também, procurando 

ser visto por seus colegas como um diretor extremamente preocupado com o 

crescimento profissional de seus funcionários: 

 
Olha, eu tinha minha assistente e as pessoas que trabalhavam comigo, 
então eu chegava pra eles e falava: “a escola é de vocês, vocês têm 
toda liberdade, não venham acanhados à escola; vocês são pessoas 
importantes aqui, usem a abusem da escola; enquanto eu tiver 
confiança no trabalho de vocês, fiquem bem à vontade”. Assim eu 
falava com todo mundo, então eu saía e ia vender meus terrenos por 
aí. E eles ficavam muito contentes por saber que tinham um diretor 
que confiava neles e que deixava eles tomarem conta de  
tudo pra mim. 

 

É importante ressaltar, também, que esse professor admitiu, em seu depoimento, 

ter recusado o convite para o cargo de delegado de ensino, pois não suportaria ter de 

trabalhar somente dentro de uma delegacia e dar satisfação de todos os seus atos. O que 

se pode pensar, a esse respeito, é que assumindo esse cargo o professor 

obrigatoriamente deveria trabalhar oito horas dentro de seu gabinete, o que o impediria 

de exercer atividades extras por tempo prolongado. Nesse sentido, o cargo de diretor era 

realmente o mais apropriado para suas aspirações. 

                                                 
33 Ver: Oliveira (1998). 
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 Nota-se, desse modo, que, confirmando dados apontados por Christine Williams 

(1995) sobre a divisão sexual do trabalho, esse professor procurou uma maneira de 

desassociar-se de sua profissão, exercendo atividades que certamente lhes rendiam 

maior remuneração, prestígio social e a possibilidade de conseguir realizar seus sonhos 

materiais. As responsabilidades que a ele eram atribuídas como diretor de escola eram, 

de acordo com seu relato, desempenhadas por outras pessoas e, portanto, o seu trabalho 

era apenas o de organizar a escola de maneira que ele não precisasse deixar de 

desempenhar atividades extras para resolver os problemas dentro da escola. 

 Assim, observa-se que a formação de uma cultura específica não se faz somente 

por meio de práticas que indicam a luta pela legitimidade da profissão do magistério, 

mas também por meio do acúmulo de capital, como sugere Pierre Bourdieu, por parte 

daqueles que a exercem. No caso do professor [ab46]Orlando, por exemplo, apesar de ter 

ingressado em uma carreira desprovida de legitimidade, ele, por sua vez, optou por fazer 

uso de tal característica para justificar suas atividades fora do magistério e, mais do que 

isso, criou táticas para convencer seus funcionários e, principalmente, sua assistente a 

ficarem no seu lugar e exercerem o seu trabalho, agradecendo-o ainda pela 

oportunidade. 

Com isso, ele conseguiu acumular não só capital econômico, mas também 

capital social e capital simbólico, pois passou a desfrutar de amizades e contatos sociais 

provenientes de outros ramos profissionais e, portanto, de maior status e prestígio, além 

de ter acesso, tal como define Bourdieu (apud Bonnewitz, 2003), 

 
[...] ao conjunto dos rituais (como as boas maneiras ou o protocolo) 
ligados à honra e ao reconhecimento. [O capital simbólico] permite 
compreender que as múltiplas manifestações do código de honra e das 
regras de boa conduta não são apenas exigências do controle social, 
mas são constitutivas de vantagens sociais com conseqüências 
efetivas. (p. 54) 

 

 Desse modo, Orlando viu no magistério muito mais do que uma profissão 

desvalorizada, mas o caminho adequado para levá-lo às suas aspirações, tanto materiais 

quando sociais. 
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Em busca do prestígio perdido 

 

As experiências relatadas pelo professor [ab47]Augusto Celso deixam transparecer 

algumas peculiaridades que, como dito anteriormente, indicam um comportamento 

bastante presente entre os homens que ingressaram na carreira do magistério. Ou seja, 

esse professor apresentou, em seu depoimento, uma necessidade muito grande de 

afirmação de sua masculinidade e, mais do que isso, de justificar o tempo todo sua 

opção por essa carreira, especialmente por meio de habilidades especiais, mesmo já 

estando aposentado. 

Essa forma de se apresentar, isto é, se colocando como uma pessoa 

extremamente preocupada com os rumos tomados na presente pesquisa e disposta a 

indicar os melhores caminhos, já havia se destacado no caso desse professor, que desde 

o início do estudo – aliás, desde a pesquisa de mestrado – enviou inúmeras cartas 

contendo as mais variadas dicas, bem como livros, documentos pessoais, recortes de 

jornais, enfim, uma infinidade de materiais que ele considerava ser de grande 

importância aqui. No entanto, o mais curioso é que, em meio a tudo isso, ele passou a 

enviar também algumas cartas diretamente à minha orientadora, contendo assuntos que 

ele acreditava ser de extremo interesse de todo o corpo docente da Universidade de São 

Paulo, mas que, de acordo com suas representações – ou talvez aspirações –, somente 

ele é que dispunha de sabedoria para entendê-los e explicá-los. 

Porém, apesar de tanto envolvimento com a temática aqui trabalhada, Augusto 

jamais respondeu ao questionário que versava sobre a sua experiência como professor, 

mas, ao contrário, respondeu rapidamente o questionário aplicado nessa segunda etapa 

da pesquisa, que buscava informações sobre os professores que conquistaram o diploma 

do curso de Direito. Com isso, passou-se a indagar sobre os motivos que o teriam 

levado a discorrer apenas sobre o que se acredita ser uma de suas maiores conquistas e 

não sobre suas experiências como profissional do magistério. 

Esse comportamento se confirmou também ao longo da entrevista, quando 

Augusto parecia discorrer muito rapidamente sobre os assuntos por mim levantados, em 

geral relacionados à sua experiência na carreira do magistério, e passava a maior parte 

do tempo falando sobre assuntos diversos, que ele mesmo elegia como sendo 

primordiais à pesquisa e que, na maioria das vezes, deixava transparecer suas grandes 

realizações como profissional ou, então, sua destreza em se portar a assuntos 

relacionados à cultura geral. 
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Assim, tendo em vista a maneira pela qual Augusto se refere à formação de seus 

pais, de seu irmão e, também, de sua filha, somada à curiosa aversão que ele parece ter 

com relação à sua trajetória como professor e como diretor de escola, cujas experiências 

ele simplesmente deixou de lado em seu depoimento, bem como à forma confusa pela 

qual ele fala sobre sua formação, o que se pode pensar é que esse professor deve se 

sentir extremamente envergonhado por não ter conseguido ingressar em uma 

universidade conceituada, como é o caso da USP, onde praticamente toda a sua família 

realizou seus estudos. E, mais do que isso, por ter ingressado em uma carreira tão 

desprestigiada quanto a do magistério. 

Dessa forma, ele se debruçou sobre esta pesquisa, buscando imprimir aqui todas 

as suas idéias, seus modos de pensar, enfim, tudo aquilo que para ele era importante, 

pois o que parece é que ele acreditava estar fazendo parte, enfim, desse espaço tão 

almejado, que é a Universidade de São Paulo. Além disso, por ter se portado 

diretamente à minha orientadora, indicando-lhe leituras, dando-lhe dicas sobre os mais 

variados assuntos legais, enfim, mostrando, grosso modo, saber mais do que ela em 

determinados aspectos, ele parecia estar finalmente se realizando como profissional ao 

poder ensinar algo aos docentes da USP. Em outras palavras, ele acabou usando esta 

pesquisa de doutorado como suporte para seu ingresso na Universidade, ora como 

pesquisador (ao tentar determinar os caminhos aqui trilhados), ora como “mestre” (ao 

explicar assuntos que para ele são banais, mas que, em suas palavras, “os doutores da 

USP não sabem”). 

Por outro lado, ao ser indagado na entrevista sobre como se deu sua formação, 

sobre como era lidar com as crianças em sala de aula e, também, sobre como foi sua 

experiência como diretor de escola, foi possível notar uma grande transformação em seu 

comportamento. Augusto, que antes parecia estar muito à vontade, tornou-se vago, 

confuso em suas próprias idéias, incomodado e se voltando rapidamente a assuntos que 

demonstravam seus conhecimentos gerais no campo da filosofia, da psicologia, das 

atualidades e, obviamente, sobre temas ligados à legislação. Até mesmo sobre sua 

experiência como assistente técnico-jurídico, função que ele exerceu na Diretoria de 

Ensino de sua região, ele discorreu de maneira superficial. Ele apenas disse que gostava 

de exercer essa atividade, mas que, por outro lado, era difícil conviver com as injustiças 

que freqüentemente ocorriam. 
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Um exemplo, nesse sentido, é o que foi tratado no processo judicial que ele 

emprestou à pesquisa e que será discutido logo a seguir, no qual, apesar de todas as 

indicações levarem à demissão do respectivo professor, foi dada sentença favorável ao 

acusado, com base em algo que vai muito mais além do que as determinações legais. 

Isto é, segundo Augusto, o que ocorreu foi “uma pouca vergonha, onde quem deveria 

punir não puniu e quem deveria ser punido foi, na verdade, premiado”. Com isso, 

Augusto arremata, “o poder dos homens se vê bem mais facilmente quando usado para 

deixar de punir adequadamente, do que quando pune”. 

 

 

 

4.7. Estudo de um processo judicial: 

é possível falar em corporativismo de gênero? 

 

Trata-se aqui de um processo que teve início no ano de 1985 e foi concluído 

somente em meados da década de 1990, contra um professor que cometeu diversos 

crimes nas escolas por onde passou, tais como: abuso sexual de uma aluna da 3ª série do 

curso de magistério; namoro com outra aluna, que resultou em gravidez e aborto pago 

por ele; agressão física contra uma professora; além de apresentar um comportamento 

estranho em sala de aula, referindo-se demasiadamente a assuntos voltados ao sexo, 

apresentando-se às aulas sem quaisquer preparos, arrecadando dinheiro de alunos para 

compra de materiais, mas sem comprá-los e sem mostrar prestação de contas e, ainda, 

ofendendo alunos e chamando-os de feios e pobres. 

Apesar de tudo isso ter sido confirmado por meio de testemunhas e de provas 

contra o professor, e apesar da legislação prever, no mínimo, a demissão dele do quadro 

do magistério, após todo o julgamento ficou decidido que ele deveria cumprir cinco dias 

de suspensão e retomar suas atividades normalmente após esse período. Segundo o 

professor[ab48] Augusto Celso, que fez parte da equipe que ficou incumbida de levantar 

toda a legislação cabível nesse caso, “cinco dias de suspensão foi uma manobra do 

poder dos homens envolvidos para absolvê-lo. O mínimo que se previa era a demissão 

desse sujeito”. 
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No entanto, no trecho a seguir, extraído do próprio processo, é possível verificar 

a razão pela qual se justificou tão insignificante pena: 

 
(...) as vinte e três testemunhas ouvidas foram unânimes em confirmar 
três itens, objetos da presente diligência: namoro com aluna e abuso 
sexual; arrecadação de dinheiro para compra de livros, com devolução 
tardia (pressionada pelos alunos), sem juros e nem correção 
monetária; má qualidade do ensino, péssima didática e impontualidade 
com a entrega da documentação na secretaria. De outro lado, não são 
ponderáveis os argumentos de provas concretas para um decreto 
condenatório. Nem há de se falar que as testemunhas (alunos) não 
gostam particularmente do acusado. [grifos meus] 

 

Desse modo, segundo Augusto, o professor acusado foi absolvido de uma pena 

maior, apesar de prevista na legislação, porque se chegou à conclusão de que as 

testemunhas teriam interesses próprios em afastá-lo de sua função por não gostarem 

dele. Além disso, há um fato curioso nesse caso: o professor acusado, confirmando 

dados apresentados anteriormente, também era formado no curso de Direito e, portanto, 

conhecia muito bem as leis aplicáveis e tinha noção de que estava agindo de maneira 

incorreta. No entanto, pelo mesmo motivo, ele possivelmente conhecia e tinha acesso à 

equipe que estava julgando o caso e, mais do que isso, ele sabia como encontrar brechas 

na legislação para não ser demitido. 

É possível levantar aqui algumas questões: quais interesses os juízes do caso 

teriam em absolver o acusado? A posse de um diploma do curso de Direito criou, no 

magistério, práticas voltadas à busca da verdade e da justiça (como muitos professores 

que o conquistaram argumentam) ou à facilidade de efetuar injustiças (afinal, nesse 

caso, especificamente, parece que a posse desse diploma favoreceu a permanência de 

vários criminosos na carreira, tanto no que diz respeito ao acusado quando aos que 

julgaram o processo)? 

Segundo o professor [ab49]Augusto, esse caso mostra a existência de grupos de 

professores – do sexo masculino – que geralmente se uniam para se apoiar e se defender 

numa carreira marcada pela presença maciça das mulheres. É o que ele denomina 

“Clube do Bolinha”, comparando esses grupos a um famoso desenho animado, e o que 

se chamou aqui de corporativismo de gênero. Em outras palavras, ao se juntar, alguns 

dos homens que integravam a carreira do magistério realizavam práticas consideradas 

masculinas, tais como o exercício do poder e da autoridade (ou, muitas vezes, do 

autoritarismo), como uma forma de unir forças e delimitar um espaço como sendo 

somente deles. Nesse caso, em especial, mais do que ser homem, parece realmente que a 
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posse do mesmo diploma favoreceu ainda mais essa “força” e fez com que, como disse 

Augusto, ao invés de ser punido, o acusado fosse premiado com apenas cinco dias de 

suspensão. 

Tal aspecto fica ainda mais nítido quando comparamos esse caso a um outro, 

também apresentado pelo professor [ab50]Augusto, segundo o qual uma professora, 

apesar de ser uma excelente profissional, muito competente e admirada, foi demitida 

simplesmente por ter se envolvido com um homem casado. Diferentemente do caso 

anterior, mesmo se tendo concluído, por meio de testemunhas, que ela era uma ótima 

professora e que não apresentava problemas nas escolas onde trabalhava, julgaram seu 

caráter pelo seu envolvimento amoroso e a demitiram por justa causa, alegando que uma 

pessoa com esses princípios não tinha condições de educar crianças. Segundo o 

professor[ab51] Augusto, a equipe designada para julgar esse caso era composta 

exclusivamente por homens, o que, segundo ele, foi um fator determinante para a 

conclusão do veredicto. 

De acordo com as percepções desse professor, presentes em seu relato, a partir 

do momento em que as mulheres passaram a assumir todos os cargos e todas as funções 

que compõem a carreira do magistério, esse tipo de favorecimento voltado aos homens 

começou a diminuir e, ao invés de terem deixado a profissão por uma simples opção, o 

que passou a acontecer foi um aumento no número de demissões dos professores. 

Assim, a presença majoritária de mulheres em todos os setores do sistema educacional 

representa, para ele, não a simples desistência dos homens, mas a perda da força que os 

unia – quer dizer, o final do chamado corporativismo de gênero. Segundo Augusto, 

 
Ninguém desistia do magistério. Era mais fácil pegar umas aulinhas, 
manter o vínculo, e daí sair pra fazer outra coisa, porque se a coisa 
apertasse, você tinha pra onde voltar. Ninguém saía de uma vez se 
não fosse por demissão. O magistério podia virar um “bico”, isso 
sim. Mas quando as mulheres tomaram conta, ah, daí a coisa mudou 
de figura. Daí os homens tiveram que andar direitinho na linha, 
senão... Daí acabou o respaldo, entendeu? 

 

Não se pode esquecer, porém, que se trata aqui de representações, isto é, de 

práticas que buscam, conforme apontou Roger Chartier (1990), construir o mundo como 

representação. Tal como discutido anteriormente, a noção de representação é concebida, 

assim, como uma prática que se constrói pelos indivíduos ou por grupos de indivíduos, 

segundo os interesses e as posições que estes ocupam socialmente. Portanto, as 

representações ajudam a dar sentido ao mundo social e, de um modo mais amplo, as 
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lutas de representação, cuja questão central é, para Chartier (1991), o ordenamento e, 

portanto, a hierarquização da própria estrutura social, são muito importantes [ab52]para se 

compreender melhor as “estratégias simbólicas que determinam posições e relações e 

que constroem, para cada classe, grupo ou meio, um ser-percebido constitutivo de sua 

identidade” (p. 184). 

É nesse sentido, então, que a noção de representação, tal como apresentada por 

esse autor, tornou-se fundamental para o presente estudo, visto que ela permitiu 

esclarecer não só determinadas posições consideradas mais apropriadas aos homens na 

nossa sociedade, mas também a existência de grupos particulares que se formaram no 

interior da carreira do magistério. 
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����  CONSIDERAÇÕES FINAIS  ���� 

  

Este estudo investigou as experiências de um grupo de professores que fizeram a 

carreira do magistério no sistema de ensino público no estado de São Paulo, com o 

objetivo de analisar a participação dos homens na construção da cultura escolar e, em 

especial, da cultura do magistério.  

O recorte temporal efetuado circunscreveu a pesquisa entre as décadas de 1950 e 

1980: um momento histórico peculiar, em que o país foi marcado por muitas mudanças 

de ordem política, econômica e ideológica. No campo da educação, essas décadas 

corresponderam a dois períodos distintos – um anterior e outro posterior à promulgação 

da Lei 5.692/71 –, que pesquisados juntos permitiram uma maior compreensão dos 

processos de mudança que imprimiram novas configurações à profissão do magistério e 

ao trabalho docente, sobretudo a partir dos anos 70, quando foi implantada a reforma de 

ensino de 1o e 2o graus.  

As sucessivas alterações que ocorreram na organização do sistema de ensino 

atingiram a carreira e a profissão docente, cujos processos de mudança acabaram por 

colocar em ebulição certas dinâmicas da cultura escolar. A cultura do magistério, em 

particular, trouxe à tona disputas entre antigas e novas representações, que explicitaram 

com maior clareza o imaginário social e as hierarquias que passaram a (re)ordenar as 

relações no âmbito dessa profissão. 

O presente trabalho buscou focalizar, assim, a participação e o papel dos homens 

nessa dinâmica, especialmente daqueles que se dirigiram aos cargos administrativos. Ou 

seja, ao investigar a participação desses profissionais na formação da cultura do 

magistério, considerou-se que, mesmo a partir da promulgação da referida reforma, 

datada de 1971, quando os homens se tornaram um grupo proporcionalmente menor em 

comparação ao das mulheres, aqueles que permaneceram na profissão, sobretudo na 

carreira administrativa, acabaram por deter parcela significativa de poder, em 

decorrência de certas prerrogativas adquiridas no âmbito das relações de gênero, em que 

determinados valores de masculinidade ainda contam como vantagens em relação aos 

de feminilidade.  

Vale lembrar que tanto as mulheres quanto os homens constroem e reforçam 

feminilidades e, também, masculinidades no interior da profissão. Conforme apontado 

por alguns dos professores entrevistados, partia das próprias mulheres a representação 
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de que eles eram melhores administradores e que, portanto, eles é que deveriam assumir 

a direção das escolas. Com isso, o que se assistiu foi a uma dinâmica na qual homens e 

mulheres deram forma e sustento aos valores femininos e masculinos presentes no 

magistério, que nascem no interior dessa profissão e, também, na cultura do magistério. 

Aliás, neste estudo, o termo cultura do magistério foi entendido de um modo 

particular que cabe ser retomado. Partindo da concepção de Dominique Julia (2001) a 

propósito da cultura escolar, admitiu-se que a cultura do magistério corresponderia ao 

conjunto de normas que definem os conhecimentos, os saberes e as posturas a serem 

adquiridos no âmbito dessa profissão, incluindo o conjunto de práticas que levam à 

transmissão desses conhecimentos e à incorporação desses comportamentos. 

Dentro desse universo, alguns grupos passaram a formar representações e a fazer 

apropriações que os inseriram em uma cultura específica. No caso do grupo em estudo, 

essa cultura específica foi caracterizada pelo conjunto das percepções, dos modos de 

trabalho e das táticas criadas e desenvolvidas pelos homens que ingressaram no 

magistério, e que foram determinantes para a constituição de identidades pessoais e 

profissionais. Tudo isso é parte da cultura do magistério como um todo, porém, é 

produzido mais especificamente no âmbito das relações de gênero e pelos valores 

associados às masculinidades. Assim, no exercício da profissão, o que se viu foram as 

demandas da prática cotidiana (inclusive dos interesses em jogo, institucionais  

e/ou pessoais) como fatores determinantes das ações que, em teoria, deveriam 

corresponder à letra da lei. 

As análises desenvolvidas evidenciaram, nesse sentido, que algumas das 

determinações legais impostas ao longo do período fizeram com que as escolas e o 

próprio sistema de ensino sofressem grandes mudanças e, com isso, uma cultura escolar 

diferenciada acabou, de fato, se originando: o tempo, o espaço e, até mesmo, os próprios 

sujeitos (alunos, professores, equipe administrativa) não permaneceram os mesmos. Ou 

seja, constataram-se que todas essas alterações deram origem a conflitos, novas 

interações, táticas, enfim, a uma série de ocorrências importantes no modo de trabalho 

desse grupo de professores e nas próprias representações destes acerca de sua identidade 

profissional. 
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Tendo em vista as análises desenvolvidas por Santos e Bueno (s.d.), as propostas 

de reforma que vieram a ser implementadas na rede pública paulista ao longo dos anos 

1960 e 1970 “acabaram por privilegiar uma versão nitidamente tecnicista, no âmbito da 

qual os saberes e as experiências dos professores foram grandemente desprezados”  

(p. 7, grifos meus). Se tudo realmente ocorreu como descrito, os professores que 

desenvolviam a docência àquela época sofreram a perda do seu poder de atuação, o 

achatamento salarial decorrente de todo esse processo de proletarização e, com isso, a 

perda do prestígio social de que ainda dispunham. Suas experiências não contavam 

mais, seus modos de trabalho já não eram valorizados. Era preciso dispor de um 

conhecimento científico e, ao que parece, da aceitação em colocar em prática idéias e 

técnicas alheias. 

Pode-se supor, com isso, que alguns homens, ao perceberem tais alterações e 

principalmente a desvalorização de sua atividade profissional, trataram, por um lado, de 

ascender na carreira, buscando cargos em que eles pudessem continuar dispondo de 

autonomia e de poder – como a direção de escola – e, por outro, deixando o magistério 

para atuar em outras profissões mais valorizadas. Assim, não apenas a reforma de 1971 

teria sido responsável, como dito anteriormente, pela saída de muitos homens da 

carreira do magistério, mas também os acontecimentos que a preconizaram e que foram 

responsáveis pela perda do prestígio de que o professorado dispunha. 

Com base nos depoimentos colhidos, o que se constatou, com relação a essa 

reforma, foi que as modificações por ela ocasionadas foram sentidas de imediato pelos 

professores desse grupo, sendo que as respostas variaram conforme cada caso: uns 

buscaram realizar os cursos necessários para permanecer nos cargos já conquistados; 

outros chegaram a perder o cargo e precisaram, por isso, recorrer ao ensino privado; e 

outros, ainda, sentiram-se pressionados pela nova situação, sobretudo quando os grupos 

escolares e ginásios se fundiram e eles tiveram que dividir seus espaços com outras 

pessoas até poderem conquistar o direito de dirigir a nova escola de 1º grau. 

Pôde-se observar, ainda, que para a maioria desses professores, especialmente os 

que tiveram suas experiências concentradas no período posterior à 5.692/71, é bastante 

forte a idéia de que essa lei teria sido um dos motivos responsáveis pela saída de muitos 

homens da carreira do magistério que, ao invés de buscarem a formação necessária para 

prosseguirem na carreira, preferiram abandoná-la e procurar um outro ramo de 

atividade. Vista sob esse aspecto e segundo esses professores, essa reforma teria sido, 

assim, um marco na História do Magistério, pois a partir dela é que esse grupo pôde 
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perceber mais nitidamente a saída dos homens dessa carreira, inclusive dos cargos 

administrativos, e a ocupação crescente desses espaços por parte das mulheres. 

Ainda assim, as representações formadas por esses professores acerca do 

magistério e de si mesmos como profissionais não sofreram significativas alterações. Já 

as implicações causadas pela criação do Estatuto do Magistério foram sim causadoras 

de representações bastante fortes sobre a carreira e, segundo o grupo estudado, 

responsáveis por muitas das práticas que delinearam as trajetórias profissionais. 

Constatou-se, nesse sentido, que toda a polêmica gerada em torno da criação do 

cargo de supervisor se chocava com as mais variadas estratégias de afirmação da 

masculinidade que os homens que se dirigiram ao magistério geralmente buscavam para 

se colocar perante a sociedade. Por essa razão, praticamente todos os professores 

consultados, seja por meio de questionários ou entrevistas, apresentaram uma percepção 

bastante negativa do trabalho do supervisor de ensino, bem como sobre o próprio 

profissional, incluindo aqui imagens até mesmo sobre sua honestidade e competência. 

Identificar-se como supervisor não era algo que oferecia prestígio, mas sim a dúvida de 

ser um profissional competente e sério. 

Além disso, para alguns desses professores, foi a partir do momento em que esse 

cargo surgiu que a educação como um todo passou a ser alvo de uma profunda 

degradação. Antes, o inspetor era uma figura que inspirava confiança e respeito. Já o 

supervisor surgiu em meio a uma turbulenta decisão de enquadrar os profissionais que 

exerciam as mais variadas atividades e que tiveram, posteriormente, de lutar na justiça 

para não perderem o espaço conquistado. Sem contar o esforço em definir quais eram, 

de fato, as atribuições desse novo profissional. 

Em outras palavras, segundo as percepções desse grupo de professores, a partir 

do momento em que o inspetor de ensino foi substituído pelo supervisor, o magistério 

passou a contar com um profissional que já não era mais capaz de zelar pela qualidade 

do ensino, fazendo com que as escolas e a educação em geral começassem a ser 

destruídas aos poucos por conta de práticas muitas vezes equivocadas devido à própria 

inexperiência de quem estava ocupando esse cargo. 

Todas essas representações acabaram por indicar os caminhos a serem seguidos 

na profissão e, principalmente, aqueles que não deveriam ser seguidos. Conforme 

apontou Rodolfo Bohoslavsky em seus escritos, a escolha de uma profissão – ampliando 

tal discussão às escolhas efetuadas dentro da própria carreira, no que se refere às 

funções e aos cargos disponíveis – está vinculada à construção de uma imagem social 
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sobre quem ser e, também, sobre quem não ser. A questão da identidade profissional foi 

marcada, portanto, por valores que se mostram determinantes nas escolhas, nas práticas 

realizadas e nas representações formadas, tais como as relações de gênero e as 

implicações causadas pela questão das masculinidades no interior de uma profissão 

considerada feminina. 

Assim, uma vez que todos admitiram não ter realizado uma escolha 

propriamente dita pelo magistério, referindo-se muitas vezes a justificativas como “caí 

na profissão”, “foi uma espécie de desespero”, “era a minha última opção”, “foi meio 

sem saber por que”, a ocupação dos cargos administrativos se configurou na principal 

saída encontrada pelo grupo para definir quem ser. No entanto, mais do que isso, 

constatou-se que praticamente todos eles procuraram uma forma de fazer a diferença 

dentro do magistério, de não ser lembrado apenas como mais um profissional, mas 

como aquele que realizou um trabalho excepcional, que transformou uma escola e, até 

mesmo, uma comunidade ou, simplesmente, aquele que, além de professor ou diretor, 

era também advogado, “doutor”. 

Por outro lado, a opção em não ocupar o cargo de supervisor em caráter efetivo 

pode ser entendida, com base nas percepções desse grupo, como uma das táticas 

relacionadas à construção social do quem não ser. Como dito anteriormente, ser 

identificado como supervisor de ensino, para esses professores, era tão – ou mais – 

complicado que ser identificado com os valores femininos associados à profissão. Tanto 

um quanto o outro se chocava com as formas de afirmação da masculinidade que os 

homens que se dirigiram ao magistério geralmente buscaram para se colocar perante a 

sociedade. 

Constatou-se, assim, que os homens que ingressaram no magistério e nele 

fizeram suas carreiras profissionais buscaram formas peculiares de “sobrevivência” e, 

principalmente, maneiras curiosas de fazer a diferença. Por isso mesmo é que se pode 

pensar na existência de uma cultura específica no magistério, especialmente a partir da 

promulgação da Lei n° 5.692, de 1971, quando os homens passaram a se tornar minoria 

entre os profissionais da educação, mas ainda assim tiveram um peso bastante 

considerável na disseminação de valores sobre essa profissão. Ou seja, o que se viu foi 

que aqueles que permaneceram na profissão, sobretudo na carreira administrativa, 

acabaram, de fato, detendo uma parcela significativa de poder, reforçado por 

prerrogativas adquiridas especialmente por meio das relações de gênero, em que certos 
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valores de masculinidade ainda se mostram como vantagens em relação aos de 

feminilidade. 

Admite-se, nesse sentido, que a legislação educacional tem sido, ao longo de 

toda a nossa história, considerada o instrumento que torna possível a concretização da 

educação de uma forma organizada em uma sociedade, refletindo as aspirações e os 

ideais de um dado momento. No entanto, são realmente as apropriações que dela são 

feitas que dão forma à sua execução. Pode-se afirmar que, portanto, como estratégias, 

foram produzidos textos normativos que visavam legitimar as práticas e uniformizar o 

sistema de ensino em geral. No entanto, esses textos, ao entrarem em contato com o 

universo escolar, foram sendo apropriados de diferentes maneiras por professores, 

alunos, diretores e demais profissionais envolvidos, criando práticas e representações 

que se mostraram determinantes nas escolhas desse grupo. 

Assim, com base nas experiências analisadas, é possível constatar que, tal como 

no caso de Minas Gerais, apresentado por Luciano Mendes de Faria Filho (1996) em 

sua tese de doutorado, também aqui em nosso estado existiram diferentes formas de 

apropriação das leis por parte dos professores e, conseqüentemente, uma cultura 

específica, diferente daquela pretendida pelo poder estatal, foi criada. 
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Estudo de um periódico educacional 

 

Tendo em vista desenvolver um ensaio sobre alguns dos discursos correntes nos 

periódicos educacionais que circularam no período em estudo, foi analisada a revista 

Didata, que apresentou um rico material para identificar e compreender melhor algumas 

das representações relacionadas à carreira administrativa do magistério público paulista, 

oferecendo assim uma outra forma de se ter acesso às normas legais relacionadas à 

educação. 

A perspectiva que se teve em vista para a elaboração deste estudo foi a de 

desenvolver uma análise de discursos veiculados em periódicos educacionais que, 

quando escritos para os professores, geralmente se caracterizam pela tradução de 

orientações legais, procurando investigar as formas de produção da identidade dos 

profissionais da educação, entre os anos de 1950 e 1980, no estado de São Paulo.  

Ou seja, o que se pretendeu foi analisar periódicos que se enquadrassem nesse intervalo 

e que, implícita ou explicitamente, veiculassem discursos a fim de formular e fixar a 

identidade dos profissionais da educação, especialmente os da carreira administrativa, 

buscando indicações das práticas esperadas desses profissionais e das percepções acerca 

de seu trabalho. 

Tomando-se por base o catálogo de periódicos educacionais organizado por 

Denice Barbara Catani e Cynthia Pereira de Sousa (1999), foram selecionadas algumas 

coleções que, em princípio, poderiam ser tomadas como fonte para o estudo aqui 

proposto, tais como: Acta, EBSA (Documentário do Ensino), Boletim do Centro dos 

Inspetores Federais de Ensino do Estado de São Paulo, Cadernos de Administração 

Escolar, Informativo CENP, Boletim Pedagógico e Didata. 

Após consultá-las, verificou-se que essa última era a que mais poderia oferecer 

possibilidades a este trabalho, pois além de apresentar diversos artigos referentes ao 

aspecto aqui privilegiado, também indicou uma nova perspectiva ao ensaio, que se 

refere ao estudo da constituição da identidade desses profissionais no âmbito do quadro 

dos especialistas em educação que, a partir da criação do Estatuto do Magistério do 

Estado de São Paulo, no ano de 1974, passou a representar a carreira do magistério e 

trouxe consigo algumas peculiaridades às discussões acerca da profissão. 
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Procurou-se, então, algumas respostas para as seguintes questões: que funções 

estavam associadas ao diretor de escola, ao supervisor escolar e ao orientador 

pedagógico e educacional? Como o quadro dos especialistas em educação contribuiu 

para a formação das representações acerca desses profissionais? De que forma era 

constituída e veiculada a identidade dos profissionais da carreira administrativa do 

magistério? 

 

 

O periódico escolhido: Didata - a revista do educador 

 

Essa revista começou a ser publicada no ano de 1975 e seu último número é 

datado de 1978. Ao todo, foram nove números publicados, sendo que o primeiro e o 

segundo indicam periodicidade trimestral e os seguintes, semestral. 

O corpo da revista não apresentou significativas alterações ao longo de seu ciclo. 

Seu formato permaneceu igual desde o primeiro até o último número. O que se 

observou foram apenas duas mudanças de endereço da redação, sendo que a primeira 

coincidiu com a alteração da periodicidade e, também, do corpo de editores. Além 

disso, os números 2 e 3 da revista Didata contaram com a colaboração da Distribuidora 

Cortez & Moraes Ltda. para uma maior divulgação de suas informações. 

No segundo número, observaram-se, ainda, duas outras novidades: o anúncio de 

que a partir daquele momento seria implantado o sistema de assinaturas da revista e, 

também, o surgimento de uma seção de cartas sobre os artigos publicados no número 

anterior e a importância desse novo veículo de informações no meio educacional.  

No entanto, essa seção esteve presente apenas na revista Didata de número 2. 

Por meio das cartas publicadas, pôde-se perceber qual foi a repercussão que essa 

revista teve entre os profissionais da área. A idéia corrente era a de que ela surgira como 

um importante meio para o aprimoramento e o preparo dos educadores, bem como para 

colocá-los a par dos trabalhos e pesquisas que estavam sendo desenvolvidos no campo 

educacional, naquela época. 

Aliás, essa era, de fato, a proposta da revista, apresentada no editorial de seu 

primeiro número. Neste, foi discutido o momento de crise vivido na educação na década 

de 1970, tanto no âmbito nacional quanto internacional, caracterizado pela falta de 
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mercado de trabalho para a grande quantidade de professores formados e as situações 

precárias em que os profissionais da educação se encontravam. Nesse contexto e com 

tais preocupações, é que a revista Didata foi criada e apresentada como “um importante 

veículo de informações, troca de idéias e discussão dos problemas técnicos e 

profissionais dos educadores” (Editorial, Didata, nº 1). 

Ela esteve, durante todo o seu ciclo, aberta a contribuições de todas as naturezas: 

artigos, relatos de experiência, resultados de pesquisas e, até mesmo, a própria 

divulgação entre os profissionais da educação, que era solicitada nos editoriais. Aliás, 

estes não estiveram sempre presentes na revista. Nos números 6, 8 e 9, eles não foram 

publicados. De modo geral, discutiam-se neles assuntos da atualidade e por vezes 

comentava-se a repercussão do número anterior. No editorial do segundo número, 

comentou-se, por exemplo, que os artigos publicados no primeiro número da revista 

Didata já haviam sido tomados como textos de estudo nos cursos de Pedagogia. 

Isso ajuda a esclarecer as formas de divulgação e utilização do periódico e, com 

isso, os meios onde ocorria sua apropriação. Nesse caso, o que parece é que essa revista 

estava mais presente nas faculdades e que sua produção e circulação era feita por 

pesquisadores e professores cuja legitimidade no campo educacional estava vinculada à 

academia ou aos centros de pesquisa e estudo34, e a apropriação de seus conteúdos se 

dava especialmente entre estudantes de nível superior. 

Com relação aos artigos propriamente ditos, notou-se que as publicações 

contidas nos números 1 e 2 da revista Didata foram elaboradas, em sua maioria, 

tomando-se por base fundamentalmente a própria legislação educacional. Ou seja, os 

autores citavam trechos das leis e teciam comentários e explicações minuciosas sobre 

seus significados com relação à prática, provavelmente numa tentativa de facilitar a 

leitura e o entendimento por parte daqueles que consultavam a revista. Nesse caso, nota-

se a vinculação entre o conteúdo dos artigos e os discursos oficiais, indicando a intenção 

de fixar a identidade dos profissionais do magistério de acordo com as prescrições do 

Estado. 

Já a partir do número 3, observou-se um maior embasamento teórico nos textos e 

estes deixaram de ser a simples reprodução e explicação das leis. Uma maior 

bibliografia, além da legislação, passou a ser utilizada na elaboração dos artigos, e 

autores, tanto nacionais como estrangeiros, eram freqüentemente citados. No entanto, o 

                                                 
34 Nas tabelas que se encontram em anexo, há uma pequena biografia dos autores dos artigos 
selecionados, bem como o nome da instituição onde, na época, eles atuavam. 
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que se percebeu é que uma tendência dessa revista foi a de publicar textos quase sempre 

muito bem detalhados e, até mesmo, organizados em tópicos e com muitas definições e 

explicações minuciosas. 

Com base em tais características, é possível tecer algumas considerações acerca 

dos leitores supostos pela revista. Por se tratar de informações bastante detalhadas, que 

se referiam às mais recentes discussões sobre a profissão, especialmente no âmbito da 

criação do quadro dos especialistas em educação, pode-se supor que seu conteúdo 

estava mesmo direcionado aos estudantes de Pedagogia, que eram aqueles que mais 

deveriam receber informações a respeito das habilitações que poderiam cursar a partir 

da criação do quadro dos especialistas em educação. 

A materialidade dos textos surge, então, como um componente muito importante 

para facilitar a leitura e a apropriação dos conteúdos. Roger Chartier (1996) chama a 

atenção, nesse sentido, para o aspecto físico dos livros, bem como para a disposição do 

texto em páginas, seu tamanho, sua letra etc., afirmando que em todo material impresso 

se encontra um perfil de leitor desejável. 

No caso da revista Didata, a disposição dos conteúdos em tópicos, itens, 

subtítulos diversos, grifos, entre outros aparatos gráficos, além de servir para deixar em 

evidência os aspectos mais importantes do texto ou pelo menos aqueles que os autores 

realmente desejavam transmitir aos seus leitores, fornece-nos algumas pistas sobre esse 

perfil desejado que, tal como já mencionado, era o de estudantes do curso de Pedagogia 

que, de acordo com os pressupostos da revista, necessitavam mais de explicações 

minuciosas sobre as habilitações que compunham o recém-criado quadro dos 

especialistas em educação. 

Além disso, vale lembrar que após a promulgação da 5.692, em 1971, muitos 

foram os profissionais que tiveram de realizar o curso de Pedagogia para não perderem 

os cargos que já haviam conquistado (Vieira, 2002). Sendo assim, ao se utilizar esse 

periódico nesse contexto, os discursos nele veiculados eram apreendidos por aqueles 

que, além de estarem adquirindo novos conhecimentos, já estavam inseridos nas escolas 

de uma forma ou de outra: seja como professores, diretores ou, até mesmo, inspetores e 

supervisores. Ou seja, a identidade pretendida não atingia apenas pessoas que ainda 

iriam se iniciar na carreira. Mais do que isso, atingia profissionais que vinham atuando 

em outros momentos e que precisavam apreender as novas atribuições e os novos 

“papéis” que deveriam desempenhar daquele momento em diante. 
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Nesse sentido, a melhor forma de se divulgar tais conteúdos era simplificá-los e 

explicá-los detalhadamente, de uma forma bastante clara, para atingir tanto aqueles que 

estavam no curso por opção, quanto aqueles que estavam por uma questão de 

obrigatoriedade. Colocar em evidência os aspectos principais de cada habilitação por 

meio de grifos, de tópicos e definições, parece ter sido, então, uma maneira eficaz de 

fazê-los se apropriar destes. 

A partir do número 5 dessa revista, publicado no primeiro semestre de 1977, foi 

possível perceber algumas mudanças no seu conteúdo. Nesse momento, tornaram-se 

mais comuns os números que se propunham a discutir temáticas especiais como, por 

exemplo, as resoluções sobre o quadro dos especialistas e seus impasses. Já no número 

9, o último de seu ciclo de vida, observou-se uma prática curiosa: apenas três artigos 

eram inéditos e os demais, reprodução dos artigos e entrevistas publicados no primeiro 

número da revista. 

Foram tomados para esse estudo 13 trabalhos35, que permitiram perceber alguns 

dos discursos que tinham a intenção de formular e fixar a identidade dos profissionais 

da educação que, tal como mencionado anteriormente, passaram a ser denominados 

especialistas em educação a partir de 1974, com a criação do Estatuto do Magistério do 

estado de São Paulo e, com isso, tornaram-se alvos de discussões e preocupações 

constantes e insistentes sobre sua identidade e seu trabalho. 

 

 

Constituindo uma identidade profissional 

 

Tendo em vista as discussões apresentadas anteriormente, no Capítulo II deste 

trabalho, sobre a produção de identidades profissionais, observamos que, para Roger 

Chartier (1998), o conceito de representação permite apreender as 

 
[...] diversas relações que os indivíduos mantêm com o mundo social: 
inicialmente, as operações de recorte e de classificação que produzem 
as configurações múltiplas graças as quais a realidade é percebida, 
construída, representada; em seguida, os signos, que visam a fazer 
reconhecer uma identidade social, a exibir uma maneira própria de ser 
no mundo, a significar simbolicamente um estatuto, uma posição, um 
poder; enfim, as formas institucionalizadas pelas quais os 
representantes encarnam de modo visível, presentificam, a coerência 
de uma comunidade, a força de uma identidade, ou a permanência de 
um poder. (p. 178-9) 

                                                 
35 A relação dos artigos selecionados encontra-se em anexo, no final deste trabalho. 
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Esse autor revela, por exemplo, a existência de determinados “signos do poder”, 

que estabelecem uma ordem social em que as formalidades públicas indicam o lugar de 

cada um em uma dada hierarquia. Podem-se destacar, nesse sentido, “os programas que 

têm por objetivo representar simbolicamente o poder do Estado”, caracterizando, assim, 

algumas das estratégias que determinam posições e relações e que constroem, para cada 

grupo, um “ser percebido” constitutivo de sua identidade (Chartier, 1990, p. 220). 

Martin Lawn (2000), que analisou a produção de identidades para e pelos 

professores no ensino público da Inglaterra, também observa que as alterações nessas 

identidades eram manobradas pelo Estado, por meio do discurso, e se traduziam num 

método sofisticado de controle e numa forma eficaz de gerir mudanças. Nesse sentido, 

tal como mencionado anteriormente, ele constata que essa produção de identidades 

envolve o Estado mediante seus regulamentos, serviços, discursos políticos, entre  

outros aparatos. 

Continuando suas análises, esse autor salienta que as idéias acerca da 

manipulação dos professores por meio do discurso e da construção de identidades 

oficiais são úteis à compreensão de determinadas fases de desenvolvimento do ensino 

público e estatal, em qualquer nação, visto que, 

 

[...] a identidade é “produzida” através de um discurso que, 
simultaneamente, explica e constrói o sistema. A identidade do 
professor simboliza o sistema e a nação que o criou. Reflete a 
“comunidade imaginada” da nação, em momentos em que esta é 
crucial para o estabelecimento ou reformulação dos seus objetivos 
econômicos ou sociais, tal como se encontram definidos pelo Estado. 
(Lawn, 2000, p. 70) 

 

Sendo assim, Lawn (2000) aponta algumas razões para que a identidade dos 

professores seja necessariamente gerida: primeiro, porque ela deve ajustar-se à imagem 

do próprio projeto educativo da nação; segundo, porque há poucas formas de, numa 

democracia, gerir eficazmente os professores, e a criação, por meio do discurso oficial, 

da identidade do professor é uma delas; finalmente, essa identidade é flexível, podendo 

ser sutilmente manejada para enfatizar um aspecto, em vez de outro, dependendo das 

circunstâncias. 

Tais aspectos puderam ser percebidos especialmente nos primeiros números da 

revista Didata, nos quais os artigos não passavam de uma reprodução do discurso 

oficial, a partir da apresentação da legislação de maneira comentada e bastante 

detalhada. Aparentemente, a intenção era mesmo a de inculcar nos profissionais o 
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discurso oficial sobre as funções relativas à carreira do magistério, numa tentativa de 

fixar nestes a identidade pretendida pelo Estado, especialmente por se tratar de um 

momento diferenciado na história da educação em nosso país. Em primeiro lugar, por 

conta da promulgação da LDB 5.692/71, que criou o ensino de oito anos para substituir 

os grupos escolares e os ginásios; depois, por conta da elaboração do Estatuto do 

Magistério do estado de São Paulo, que criou o quadro dos especialistas em educação. 

Com essas duas mudanças, o que parece é que o Estado precisava mesmo definir 

novamente alguns “papéis” e indicar aos profissionais, tanto antigos como novos, os 

parâmetros a serem seguidos dali em diante. No caso da revista selecionada, conforme 

já mencionado, os discursos estavam mais voltados àqueles que se encontravam nos 

cursos de Pedagogia e que deveriam fazer sua escolha por uma das habilitações que 

passaram a constituir a carreira naquele momento. 

A utilização de periódicos educacionais como fontes para a realização de 

análises dessa natureza se justifica, desse modo, principalmente por se considerar que as 

revistas de ensino, tal como observado por Pierre Caspard, são instrumentos que 

permitem a compreensão de situações intermediárias entre a fala oficial e a prática 

cotidiana (apud Catani et alii, 1999). 

Denice Catani e Cynthia Pereira de Souza (2001), ainda referindo-se às 

contribuições de Pierre Caspard acerca da importância de se realizar estudos a partir de 

revistas pedagógicas, transcrevem um trecho do trabalho desse autor que consideram 

fornecer 

[...] excelente circunscrição do potencial que [essas] revistas 
representam para os pesquisadores, lembrando que mediante o recurso 
a elas é possível escrever a história da educação de um outro modo: 
menos centrado no papel do Estado ou dos grandes pedagogos e mais 
atento à riqueza das iniciativas locais, institucionais, ideológicas, 
socioprofissionais e também ao atendimento de expectativas de vez 
que, diferentemente do livro, a imprensa periódica é uma mídia 
interativa na orientação da qual os leitores participam de um modo ou 
de outro, quer escrevendo para ela, quer assinando-a ou deixando de 
fazê-lo. (p. 244) 

  

Tal como mencionado anteriormente, a revista Didata apresentou em um de seus 

números uma seção de cartas que ofereceu importantes indícios sobre a repercussão do 

periódico no meio educacional e a forma como os profissionais dessa área o receberam 

e passaram a utilizá-lo como veículo de informações. Além disso, o sistema de 

assinaturas foi um dos meios utilizados para divulgar a revista e propagar de maneira 

mais concentrada suas contribuições aos seus leitores. 
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Aliás, com relação a essas contribuições, notou-se ao longo de seu ciclo de vida 

a prática insistente de transmitir ora apenas a legislação comentada, ora artigos que se 

remetiam tanto às leis quanto a autores que tratavam do assunto a ser discutido, mas 

sempre procurando simplificar ao máximo a escrita por meio de tópicos e parágrafos 

curtos e objetivos e, com isso, facilitando a leitura e a compreensão do conteúdo  

dos artigos. 

Foram analisados 13 textos desse periódico e, tendo-se em vista a característica 

acima indicada e o público-alvo da revista, pode-se supor que existia, na elaboração do 

periódico, a intenção de facilitar ao máximo a compreensão dos assuntos que estavam 

sendo discutidos na época no campo educacional, sobre os “papéis” que deveriam ser 

desempenhados pelos profissionais da educação nas diferentes funções da carreira 

administrativa do magistério. 

Nesse caso, observou-se, dentre as publicações selecionadas e apontadas no 

início deste estudo, que havia um esforço muito grande em estabelecer as diferenças 

entre a identidade do diretor de escola, do supervisor escolar e do orientador pedagógico 

e educacional. Nas entrevistas, nos relatos, nas pesquisas e nos artigos, era nítida a 

intenção de esclarecer quem eram e o que faziam esses profissionais que, em 

determinado momento, passaram a ser denominados especialistas em educação. Para 

tanto, essas três habilitações foram, na revista, alvos de conceituações tanto no que diz 

respeito aos seus objetivos quanto às atribuições daqueles que a desempenhavam. 

Pode-se supor, então, que naquela época parecia não estar muito claro para os 

profissionais e para os estudantes o que significava cada uma das habilitações oferecidas 

pelos cursos de Pedagogia e qual o “papel” a ser desempenhado pelo profissional em 

cada uma dessas funções dentro do sistema de ensino e, nesse sentido, o esforço da 

revista Didata parecia ser o de esclarecer essas dúvidas e oferecer informações 

necessárias e precisas a seu respeito, especialmente para aqueles que fariam a escolha 

por uma dessas habilitações. 

De modo sintetizado, serão apresentadas a seguir as principais expectativas e 

percepções acerca do trabalho e da identidade profissional dos orientadores 

educacionais, dos diretores de escola e, finalmente, dos supervisores escolares. 
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Orientação Educacional 

 

Dentre as habilitações discutidas na revista Didata, a orientação educacional foi 

a que mais esteve presente e uma das idéias correntes era a de que a função do 

orientador educacional era de extrema importância para o funcionamento satisfatório 

das escolas, visto que esse profissional estaria incumbido de formular e acompanhar os 

planos pedagógicos e, com isso, conseguir bons resultados durante o ano letivo, mas que 

seu trabalho se deparava com diversas dificuldades, como a falta de vagas nas escolas e 

os problemas de convivência com professores que não entendiam a função desse 

profissional. 

Afinal, de acordo com os dados obtidos, nota-se que os orientadores 

educacionais muitas vezes se sentiam como meros fiscais ou, algumas vezes, percebiam 

que o seu trabalho era confundido com o do diretor de escola. Assim, o que parece é que 

a maior dificuldade apresentada com relação a essa habilitação era justamente a 

definição da identidade e dos “papéis” desempenhados pelo orientador educacional e, 

nesse sentido, havia grande esforço por parte da revista Didata em conceituar a 

orientação educacional, levando-se em consideração os seus objetivos, atribuições do 

profissional nessa função, bem como sua formação e mercado de trabalho. 

O objetivo dessa função era, de acordo com os artigos, propiciar nos alunos 

maturidade pessoal e social, que seria atingida por meio de um processo em que eles se 

tornariam progressivamente mais conscientes de si mesmos, das suas necessidades e das 

ofertas do meio em que viviam (Pimentel, Maria da Glória. Orientação Educacional. 

Didata nº 1). Em outras palavras, 

 
Espera-se que o educando venha a desenvolver, durante o processo de 
escolarização, a capacidade de realizar opções conscientes e críticas, à 
luz das quais deverá elaborar seu próprio plano de conduta pessoal e 
social. Esta meta só será atingida na medida em que o educando puder 
contar com o apoio e assistência de um adulto adequadamente 
preparado (Orientador Educacional), para dirigi-lo no sentido de 
desenvolver uma autonomia progressiva e consciente. (Silva, Regina 
M. Os campos de atuação do pedagogo. Didata n.º 2, p. 50) 

 

Entre as atribuições do orientador educacional estava a idéia de que ele deveria 

coordenar a orientação vocacional e, para tanto, deveria estar atento às aptidões dos 

alunos, aos interesses e às habilidades demonstrados e, a partir daí, propiciar 

conhecimentos referentes às diversas profissões para que os jovens pudessem fazer suas 
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escolhas conscientemente. Talvez por essa ser uma atividade diferenciada dentro do 

sistema de ensino, a orientação vocacional acabou sendo a atividade mais reconhecida 

entre os profissionais da educação com relação aos orientadores educacionais. Desse 

modo, a representação que os professores tiveram com relação a esses profissionais, 

demonstrada na revista Didata, acabou sendo essa. 

Algumas vezes, eram utilizadas outras nomenclaturas para se referir a essa 

função, tais como: assistente pedagógico, orientador pedagógico, coordenador 

pedagógico e, até, supervisor escolar. O que se supõe é que havia, de fato, uma grande 

confusão com relação às atribuições referentes a cada uma dessas funções e, portanto, a 

cada hora se utilizava uma nomenclatura diferente. O que se sabe, porém, é que 

assistente pedagógico era a nomenclatura utilizada para caracterizar os supervisores 

escolares das escolas particulares. 

Já a diferenciação entre orientação educacional e orientação pedagógica se dava 

por se considerar orientador educacional aquele que estaria mais atento aos alunos e, por 

outro lado, o orientador pedagógico seria o profissional mais voltado ao corpo docente. 

No entanto, essas duas funções acabavam sendo realizadas pela mesma pessoa: o 

orientador educacional. 

É curioso observar, ainda, que no último número da revista Didata a única 

habilitação a ser discutida foi, assim como no primeiro número, a orientação 

educacional. Nota-se, então, que o periódico inicia e finaliza sua circulação buscando 

uma definição para a identidade desse profissional, visto que esse último artigo 

continuava buscando conceituar a formação do orientador e as atribuições dessa função. 

 

 

Administração Escolar 

 

Essa habilitação é definida na revista como “área de especialização pedagógica 

destinada a formar diretores de escola de 1º e 2º graus” (Alonso, Myrtes. Administração 

Escolar. Didata n.º 2, p. 33) e sua importância se dá pela constatação de que grande 

parte desses profissionais assumia essa função sem ser qualificada para tanto. No 

entanto, a formação por meio da habilitação em administração escolar apresenta-se 

apenas como o início do caminho a ser percorrido por esse profissional, já que a 

experiência, nesse caso, era fundamental para o bom exercício dessa função. O trecho a 

seguir explicita essas informações. 
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Até há algum tempo os cargos de direção de escolas de 1º e 2º graus 
não eram, necessariamente, atribuídos a profissionais com formação 
em pedagogia. Agora, porém, já existe um consenso segundo o qual a 
administração do organismo escolar deve ficar a cargo de 
profissionais que, ao lado de possuírem uma ampla visão dos 
problemas educacionais, dominem, também, conhecimentos relativos 
às modernas técnicas de organização e administração. (Silva, Regina 
M. Os campos de atuação do pedagogo. Didata nº 2, p. 52) 

 

As referências a essa habilitação apareceram somente no segundo número da 

revista e, assim, contrário ao que ocorreu com a orientação educacional, pode-se supor 

que isso se deve à maior familiaridade com relação à identidade do diretor e às 

atribuições a ele voltadas. O mais curioso, nesse caso, é que mesmo referindo-se 

basicamente à legislação, a autora do artigo sobre a administração escolar admite que 

 
Existe uma grande discrepância entre a definição legal da função e o 
seu exercício efetivo numa situação escolar, onde predomina o 
“tradicional”, o “rotineiro”, enfim, o “modelo” já conhecido e que, por 
isso mesmo, oferece certa segurança. Além disso, as diferentes 
expectativas sociais quer seja dos grupos internos da escola ou da 
comunidade em geral, criam sistemas de pressão que irão exigir do 
diretor soluções e atitudes que envolvem novas atribuições não 
previstas naquelas definições legais. Esse sistema de pressões irá reger 
a conduta do diretor de um modo muito mais incisivo do que as 
próprias normas legais, uma vez que deles é que advém uma 
conseqüência imediata que lhe oferece apoio e satisfação.  
(Alonso, Myrtes. Administração Escolar. Didata nº 2, p. 35-6) 

  

Um dos autores que chamou a atenção para esse aspecto é o francês Dominique 

Julia (2001), que elaborou um trabalho tratando especialmente da cultura escolar, no 

qual argumenta, entre outros aspectos, que ao se trabalhar principalmente sobre textos 

normativos, os historiadores tendem a “superestimar modelos e projetos e a constituir, 

no mesmo lance, a cultura escolar como um isolamento, contra o qual as restrições e as 

contradições do mundo exterior viriam se chocar”. Nesse sentido, o autor continua sua 

discussão afirmando que essa visão “tem muito pouco a ver com a história sociocultural 

da escola e despreza as resistências, as tensões e os apoios que os projetos têm 

encontrado no curso de sua execução” (p. 12). 
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Assim, o que Julia argumenta é que os textos normativos devem sempre nos 

reenviar às práticas e, ao que parece, é justamente essa a idéia implícita no artigo 

referido, indicando que a autora, apesar de se apoiar na legislação educacional para a 

elaboração de seu texto, tinha a consciência de que a prática dos diretores escolares 

ultrapassava os regulamentos e contava com elementos existentes no próprio cotidiano 

das escolas. 

 

 

Supervisão Escolar 

  

No primeiro artigo referente a essa habilitação, publicado na revista Didata de 

número 3, é possível notar um esforço bastante grande em diferenciar a supervisão 

escolar da inspeção escolar. Sendo assim, baseando-se em extensa bibliografia sobre o 

assunto, a autora inicia suas considerações afirmando que essa função está muito mais 

relacionada com o conteúdo da instrução, “obedecendo à ordem: o que – como – para 

quem – ao que se propõe” (Bechara, Olga Thereza. Supervisão Escolar. Didata n° 3,  

p. 12). Dessa forma, a supervisão escolar é apresentada não mais como mera 

fiscalização e sim como orientação. 

Talvez daí se originem as confusões acerca da identidade dos orientadores 

educacionais e dos supervisores escolares, já que na própria revista, provavelmente num 

esforço em tirar da supervisão a conotação negativa de fiscalização, esta era 

caracterizada como um tipo de orientação dentro das escolas. Nesse sentido, a definição 

dos objetivos dessa habilitação se apóia constantemente na comparação com a antiga 

inspeção escolar e permite concluir que 

 
A supervisão, na educação, passa a dar relevo e a desenvolver para os 
professores o conteúdo intelectual do seu trabalho, levando-os a 
conhecer as teorias que os explicam, passando então a apresentar um 
caráter de orientação da pesquisa, tornando-se científica. O foco do 
trabalho do supervisor passa a ser “os objetivos do ensino” [...]. 
Assistência, renovação, passam a ser características da função do 
supervisor, que em vez de dirigir e fiscalizar deve assistir, participar e 
apoiar. (Didata nº 3, p. 12) 
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Provavelmente isso se deva ao fato de que os inspetores escolares foram 

transformados em especialistas em educação na ocasião da criação do Estatuto do 

Magistério do estado de São Paulo, em 1974, mas, segundo Eleny Mitrulis (1993), 

continuaram sendo vistos como adversários pelos demais profissionais da educação e 

carregando consigo o estigma da fiscalização. 

Além disso, o supervisor escolar foi também identificado como coordenador 

pedagógico. Ou seja, as duas nomenclaturas foram utilizadas, em um artigo específico 

sobre a coordenação, como sinônimos. No entanto, as atribuições referentes a esse 

último eram muito parecidas com as referentes ao diretor de escola, tal como se observa 

no trecho abaixo: 

Entendemos que o coordenador pedagógico é um dirigente, não um 
assessor, e, como tal, exerce o processo administrativo. Assim sendo, 
exerce planejamento, direção e controle que constituem elementos do 
processo administrativo e são geralmente referidos como funções 
administrativas (Lourenço, Leda M. Silva. Funções do coordenador 
pedagógico. Didata nº 3, p. 23) 

 

Nota-se, então, que, confirmando as análises anteriores, houve um grande 

esforço em definir a identidade e as atribuições dos chamados especialistas em 

educação, visto que, muitas vezes, havia grande confusão com relação aos “papéis” 

desempenhados por esses profissionais no interior das escolas. Ora se atribuía a 

administração e o controle ao diretor, ora ao coordenador pedagógico, que por sua vez 

era reconhecido como supervisor escolar, sendo esse último muitas vezes confundido 

com o orientador educacional. Até mesmo em um dos artigos estudados acerca da 

supervisão escolar, admite-se haver tais confusões: 
 

Como supervisão é um serviço relativamente recente em nossas 
escolas, há uma série de noções confusas e de expectativas distorcidas 
em torno da função e papel a ser desempenhado pelo profissional 
dessa área. Qualquer esforço, por mais modesto que seja, no sentido 
de definir termos e de refletir sobre a experiência adquirida é, a esta 
altura dos acontecimentos, oportuno (Freit, Zilda. Ação pedagógica 
integrada. Didata nº 4, p. 61) 

 

Vale lembrar, nesse sentido, que para praticamente todos os professores 

entrevistados nesta pesquisa a figura do supervisor não era, de fato, bem definida e bem 

conceituada, tal como se pôde verificar nas análises desenvolvidas anteriormente. 

 

�  � 
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É importante ressaltar que o estudo desse periódico, apesar de não contemplar 

todo o período em questão – de 1950 a 1980 –, sem dúvida apresentou um material 

bastante rico no que diz respeito a um dos grandes momentos de tensão vividos pelos 

professores participantes desta pesquisa. Todos eles, sem exceção, revelaram ter sentido 

de alguma forma o impacto causado, em primeiro lugar, pela promulgação da Lei 5.692, 

de 1971 e, em seguida, pelas determinações impostas pela Lei 114, de 1974, que ao 

criar o Estatuto do Magistério e, a partir deste, o quadro de especialistas do magistério, 

alterou ainda mais a estrutura do sistema educacional, que ainda se encontrava sob os 

efeitos da primeira modificação. 

Os artigos publicados na revista Didata revelam um período em que os 

profissionais do magistério buscavam, a todo custo, adequar-se às novas exigências 

impostas pela legislação e, principalmente, tentavam (re)descobrir qual era, a partir 

daquele momento, a sua própria identidade profissional. Aliás, cabe informar que foi 

realmente por meio do estudo desse periódico que algumas das questões discutidas neste 

trabalho se originaram. 

Por essa razão, apesar de seu curto ciclo de vida, acredita-se que as análises 

desenvolvidas por meio dessa revista se constituem em partes importantes desta 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 


