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Prefácio
Alberto Villani

A partir da década de 1990, a formação e atuação dos professores 
de Ciências tornou-se um tema de pesquisa sobre o qual se produziu 
um grande número de trabalhos, entre artigos, livros e documentos 
oficiais. Desde então, o desenvolvimento dessa temática passou 
a acoplar estudos mais gerais, que delineavam as peculiaridades 
do ofício de professor, com contribuições específicas, envolvendo, 
de alguma forma, o conhecimento científico e suas características. 
Apesar de a grande maioria dos trabalhos terem sido publicados 
como artigos de revistas, houve também uma produção significativa 
de livros, que podem ser agrupados em dois tipos. 

De um lado, os livros-obra incluem tanto as obras de autores 
com longa tradição na área de formação de professores, que por vezes 
trazem novas perspectivas, quanto as publicações de autores pouco 
conhecidos, apresentando suas teses (muitas vezes seu produto 
acadêmico). Entretanto, poucos são os autores que se valem desse 
tipo de produção para discutir ou problematizar teses específicas 
sustentadas por referências teóricas, dados empíricos e reflexões 
conclusivas.

De outro lado, os livros-coletânea, cujos capítulos são artigos 
de diferentes autores discursando sobre alguns temas, não costumam 
apresentar uma proposta teórica ou empírica única. Em geral, esse 
tipo de livro não tem a intenção de defender um mesmo ponto de 
vista, mas sim de promover, sobretudo, debates sobre os temas 
tratados.



8

Retratos da docência: contextos, saberes e trajetórias 
é mais um livro sobre professores de Ciências, sua formação e 
atuação. Apesar de ser organizado por três diferentes autores e ter 
os capítulos elaborados também por vários outros, não é um livro-
coletânea. É um livro-obra bastante original e interessante, fruto de 
diversos projetos de pesquisa financiados pelo CNPq e orientados 
por uma mesma referência teórica e correspondente metodologia de 
pesquisa – a teoria sociológica de Lahire. O livro tornou-se uma obra 
coerente também graças ao esquema de produção: todos os autores 
leram, comentaram e ofereceram sugestões sobre os capítulos.

Seus objetivos – delineados na Apresentação – expressam a 
preocupação dos autores em valorizar os professores de Ciências, 
apontando os elementos mais originais de sua atuação profissional 
e pessoal com base na teoria disposicionalista e contextualista 
da ação: evidenciar as contribuições da metodologia e da teoria 
disposicionalista para a área de educação; valorizar e divulgar a 
história dos professores do Mestrado Profissional através dos retratos 
sociológicos e problematizar a trajetória dos professores em relação 
aos saberes docentes, ao contexto de atuação e à permanência na 
carreira a partir da teoria disposicionalista.

O capítulo inicial trata do referencial teórico. Procura explicitar 
de que forma a teoria sociológica do habitus de Bourdieu pôde 
ser aprimorada para dar conta também do social individualizado. 
Desse modo, o conceito de disposição passou a ser mais flexível, 
podendo explicar não somente as exceções individuais que se 
configuram no âmbito de uma mesma classe social, ou de grupos 
compactos, mas também as próprias contradições nas maneiras 
pelas quais os indivíduos agem em contextos diferentes. Assim, 
a teoria permite compreender por que um sujeito, em diferentes 
contextos, se dispõe a acatar as regras que neles vigoram, 
porém, em determinadas situações, por exemplo, quando a 
pressão social atinge um determinado nível, ele se torna rebelde.  
A vantagem de utilizar a teoria das disposições para dar conta das 
escolhas dos professores é a possibilidade de revelar tendências 
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estáveis que se manifestam e podem operar também no exercício 
da docência, muito em função das caraterísticas de determinados 
contextos.

Após o delineamento das características fundamentais da 
teoria disposicionalista e contextualista, inclusive apontando quais 
informações são relevantes e como podem ser tratadas para recuperar 
as hipóteses de disposições, o livro avança no trabalho empírico 
apresentando os retratos sociológicos de 12 professores de Ciências 
que cursaram o Mestrado Profissional. São apresentadas as trajetórias 
pessoais e escolares desde a infância até a saída do MP. Trata-se de 
12 histórias interessantes e, às vezes, comoventes, que explicitam as 
dificuldades, os esforços, assim como o investimento e a satisfação 
dos professores para se formar, se manter na profissão e avançar na 
carreira. A leitura dessas histórias nos deixa com a sensação clara 
de que a profissão docente é pouco valorizada socialmente e pouco 
organizada institucionalmente, sendo fortemente dependente da 
academia, inclusive para a formação inicial e continuada, assim como 
para a ascensão na carreira.  O grande número de informações obtidas 
nas várias entrevistas que cada professor concedeu permitiu delinear 
a presença operativa de diversas disposições, cuja explicitação 
conclui cada retrato.

Os três capítulos finais tratam das conclusões e possibilidades 
de avanço na pesquisa sobre formação de professores. Um dos 
capítulos conclusivos procura fazer uma análise sociológica a partir 
de uma primeira generalização sobre a escolha docente realizada 
pelos professores entrevistados. Podemos sintetizar os resultados, 
considerando que os professores vêm de famílias de classe média que 
experimentaram uma escolaridade intensiva durante os primeiros 
anos escolares, porém não foram encorajados a seguir a carreira 
docente por causa da desvalorização social que ela carrega. Assim, 
a primeira escolha desses professores situava-se fora da trajetória 
docente, quase sempre numa tentativa de alcançar uma carreira 
socialmente mais prestigiada (engenheiro, médico ou cientista). 
Entretanto, essas escolhas não se mostraram satisfatórias, favorecendo 
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o encontro, muitas vezes fortuito, com a docência e com o prazer 
de ensinar. Parece que essa descoberta facilitou o investimento e o 
controle de sua carreira, que avançou pelo menos até o MP. 

Um ponto interessante tratado em outro capítulo conclusivo 
é a relação entre as disposições e os saberes experienciais ou as 
competências dos professores entrevistados. 

São apontadas três possíveis relações: 

1) As competências constituem realizações no campo 
profissional de disposições construídas ao longo da vida no convívio 
com vários grupos sociais. Por exemplo, uma professora parece 
ter desenvolvido inicialmente seu saber do conteúdo específico 
na graduação e o saber pedagógico e experiencial ao longo de sua 
carreira, tanto a partir das formações continuadas quanto na vivência 
com os alunos. O desenvolvimento desses saberes docentes constituiu 
uma das realizações da disposição ‘à busca pelo conhecimento’, 
não ligada ao desejo de recompensas ou de resultados, construída 
durante toda sua trajetória escolar e pessoal. Analogamente, todas 
as dificuldades superadas durante sua carreira docente podem ser 
interpretadas como realizações de sua disposição ‘à resiliência’ 
construída desde criança no enfrentamento das muitas dificuldades 
familiares.

2) As competências estão associadas a disposições que as 
sustentam, tornando-as mais fáceis de serem atualizadas. Por exemplo, 
o caso do professor que desenvolveu seus saberes experienciais desde 
pequeno a partir de sua disposição comunitarista, pelo convívio 
com o tio que era proprietário de uma escola e, quando adolescente, 
ao ensinar seus colegas de sala sobre os temas que eles tinham 
dificuldade. 
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3) Finalmente, há casos de competências e disposições que 
não têm nada em comum, por exemplo, o caso do professor que 
desenvolveu uma disposição ascética que não parece contribuir para 
aprimorar seus saberes sobre conteúdo ou pedagógicos. Nesse caso, 
podemos nos perguntar qual é a relação entre a atuação profissional 
e a vida pessoal do professor e o que mantém essa separação.          

A autora conclui suas reflexões apontando a contribuição do 
referencial, ainda pouco conhecido na área de Ensino de Ciências, 
para aprofundar as discussões sobre as competências docentes, 
permitindo uma compreensão mais ampla e aprofundada sobre sua 
formação e desenvolvimento em articulação com um elemento mais 
constitutivo do sujeito: suas disposições.

Finalmente, no terceiro capítulo conclusivo, os autores 
desenvolvem uma série de considerações sobre desenvolvimento 
profissional e disposições. Iniciam delineando os diferentes tipos 
de desenvolvimento profissional, assumindo as ideias de Cochran-
Smith e Lytle (1999). O desenvolvimento profissional consiste 
numa aquisição de conhecimentos para a prática, na prática e da 
prática. O primeiro refere-se à aprendizagem das técnicas e saberes 
elaborados pela academia e aplicados pelos professores na sala de 
aula; o segundo refere-se aos saberes e conhecimentos elaborados 
pelos próprios professores durante o exercício do ofício, a partir dos 
desafios ali encontrados. Finalmente, o terceiro tipo de saber é o 
desenvolvido pelo professor a partir da reflexão e teorização sobre 
sua prática. 

Entretanto, uma característica fundamental do desenvolvimento 
profissional é sua natureza de processo, no qual se articulam e 
se influenciam mutuamente muitas variáveis, tanto de natureza 
contextual, quanto subjetivas. Entre as primeiras, podemos considerar 
a política educacional vigente, o projeto político-pedagógico do locus 
de trabalho, a proposta formativa compreendida em seus diversos 
aspectos, as diferentes concepções de aprendizagem, as oportunidades 
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de aprendizagem oferecidas e que podem ser exploradas... Por outro 
lado, estariam reunidas variáveis relacionadas às particulares 
histórias de vida, incluídas as disposições dos sujeitos que, na 
concepção de Lahire (2004), se traduzem em heranças imateriais, 
transportadas e convertidas em maneiras duráveis de crer, sentir, agir, 
de hábitos, crenças, categorias de percepção e apreciação, interesses 
e desinteresses, gostos e desgostos. 

Assim, para os autores, todas essas informações podem 
ser capturadas através dos retratos sociológicos, um instrumento 
que permite investigar as disposições e suas relações com o 
desenvolvimento profissional, e oferecer uma compreensão de como 
os professores se constituem profissionalmente.

A partir dos 12 retratos sociológicos elaborados, é possível 
reconstruir algumas disposições que parecem favorecer e sustentar 
o desenvolvimento profissional, ou seja, de acordo com os contextos, 
podem ser favoráveis a práticas e experiências de aprendizagem 
docente. São os casos, por exemplo, da disposição à busca pelo 
conhecimento e da disposição à boa vontade cultural, que revelaram 
uma maneira particular de se relacionar com o conhecimento e 
com a cultura, marcada pelo sentimento de satisfação por buscar e 
alcançar o aprofundamento de conteúdos específicos. Analogamente, 
disposições ao autodidatismo ou ao modo escolar-pedagógico de 
aprendizagem parecem ser favoráveis ao desenvolvimento profissional 
docente no que diz respeito à atualização no conhecimento específico, 
ou mesmo ao conhecimento pedagógico, tanto por dar oportunidade 
ao professor de se instruir por si mesmo, quanto por estimulá-lo a 
aproveitar as práticas tipicamente ensinadas na escola. Várias outras 
disposições, como ao planejamento, ao pragmatismo, à resistência, à 
resiliência, à comunidade ou ao humanitarismo foram identificadas 
como sustentando o esforço de aprimorar sua prática e o prazer de 
ensinar e se desenvolver profissional e pessoalmente. 
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No entanto, foram encontradas também disposições ambíguas, 
capazes de dificultar, dependendo do contexto, o desenvolvimento 
profissional dos professores. Por um lado, o individualismo pode ser 
decisivo para fomentar a atualização dos conhecimentos científicos 
e pedagógicos, por outro lado, pode dificultar a participação e 
colaboração com outros professores. Por sua vez, a disposição ao 
reconhecimento, em particular no que se refere a sua característica 
de competitividade ou de disputa pelo reconhecimento de terceiros, 
pode implicar a busca constante do sujeito em prestar conta a outros, 
dificultando assim a oportunidade de dar relevância e de atender 
demandas próprias. No entanto, pode resultar também em um esforço 
de melhorar continuamente sua atuação. 

Sem dúvida, as conclusões referentes à relação entre 
competências, desenvolvimento profissional e disposições 
representam uma das contribuições mais valiosas oferecidas por 
esta obra. 

Para entender melhor o alcance da proposta apresentada 
no livro, é necessário ter presentes as razões que são apontadas 
como justificativas acerca da valorização da profissão docente: seu 
exercício eficiente e transformador envolve uma complexidade de 
fatores cujo controle exige um desenvolvimento profissional durante 
a vida inteira.    

Em resumo, a realização dessa profissão requer um conjunto de 
fatores relevantes, tais como, a pesquisa sobre a prática do magistério, 
o aprimoramento do conjunto de competências necessárias para dar 
conta dos problemas enfrentados na escola e o desenvolvimento 
dos saberes pessoais que diferenciam um profissional amadurecido 
de um futuro professor. Tornar-se professor é bem mais do que 
aprender um conhecimento e transmiti-lo para os aprendizes: envolve 
adquirir, através da própria prática, saberes mais complexos que 
justificariam por que a profissão docente deveria ser valorizada 
cultural e socialmente. Em geral, tem sido apontada a importância 
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fundamental do desenvolvimento profissional dos professores, 
salientando as dimensões que deveriam ser atingidas, assim 
como as formas individuais e coletivas para sua realização, que 
se concretizariam no diálogo com a Academia, com a Escola e 
com a Sociedade. Parece haver um acordo fundamental entre os 
pesquisadores educacionais de que o desenvolvimento profissional 
deveria respeitar os fundamentos teóricos e práticos da profissão 
docente, apontando um correspondente conjunto de saberes,  
competências, habilidades ou até hábitos a serem desenvolvidos no 
processo; no entanto, também as histórias individuais e pessoais dos 
professores deveriam ser consideradas e exploradas. No modelo de 
desenvolvimento que consiste em uma aquisição de conhecimentos 
para a prática, na prática e da prática, essa necessidade subjetiva 
fica acoplada ao exercício da reflexão sobre a própria prática. Porém, 
não ficam esclarecidos quais elementos que caracterizam as histórias 
pessoais deveriam ser buscados, bem como de que forma deveriam ser 
elaborados. Alguns pesquisadores sugerem que o desenvolvimento 
profissional, além de aprimorar os saberes objetivos do ofício, 
deveria atingir também todos os elementos pessoais que facilitam 
a identificação do professor com a docência ou com a escola. No 
entanto, embora ao nível de normatividade essa visão se constitua 
apenas em uma esperança, não deixa de ser também uma perspectiva 
interessante. 

Em nossa opinião, os autores do livro Retratos da docência: 
contextos, saberes e trajetórias compartilham e dão continuidade 
à preocupação de valorizar o desenvolvimento profissional dos 
professores, de forma que promova atuações docentes consistentes, 
contínuas e originais. Para tanto, oferecem uma sugestão que 
envolve tanto os saberes objetivos quanto as histórias individuais 
dos professores. 

Ou seja, o desenvolvimento profissional consistiria em adquirir 
determinados saberes ou competências específicas, diretamente 
relacionadas com a docência e também se tornar um ator singular, 
explorando suas disposições. Diferentemente das competências 
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que são formas de saber fazer, as disposições são princípios mais 
gerais (mecanismos de ver e sentir, tendências) que podem operar de 
forma semelhante em diferentes contextos e que, consequentemente, 
apontam mais para a singularidade do sujeito e para sua identidade. 
Assim, como vimos, nos retratos elaborados encontramos disposições 
de professores que tinham relação com sua atuação docente e com 
seu desenvolvimento profissional; dessa forma, foi possível inferir 
uma identificação mais profunda do professor com sua profissão. Ou 
seja, ele tinha as características de ser um professor mais original e 
com chance de ser valorizado e reconhecido socialmente. A partir 
dessa descoberta, podemos inferir que, se um professor conseguir 
ampliar sua reflexão para além de sua prática docente para reconstruir 
suas disposições, terá a possibilidade de organizar, de alguma forma, 
sua atuação docente também sob a orientação de suas disposições. 
Naturalmente, para que isso aconteça, é necessária a ajuda de alguém 
ou de um grupo que sustente o processo. 

Para entender melhor o que significaria “atuar sob a orientação 
das disposições”, podemos imaginar, por exemplo, um professor 
que tiver construído durante sua vida a disposição a transgredir as 
regras e reconhecesse essa marca como uma tendência durante sua 
atividade docente: certamente terá muitas ocasiões para moldar suas 
escolhas de acordo com este princípio, focalizando, principalmente, 
as situações nas quais é preciso ter coragem para contrastar as 
modas sem compromisso. No entanto, a consciência de sua tendência 
poderá ajudá-lo a tentar evitar os contextos nos quais essas escolhas 
seriam contrárias ao bom desempenho docente. O mesmo vale para o 
professor que manifesta disposição contrária, isto é, de acatar regras. 
Alguém que age conscientemente de acordo com essa disposição 
não será engessado em suas escolhas, como acontece quando alguém 
acata as regras somente por obrigação; de fato, para o sujeito, essa 
disposição constitui um dos sustentos de sua vida e, ao atualizá-
la, irá realizar algo implicitamente satisfatório. Além do mais, em 
algumas circunstâncias, ele poderá transmitir a força e a beleza de 
participar de um projeto maior, ao passo que, em outras situações, 
deverá controlar esse tipo de atualização. A diferença entre esse tipo 
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de reflexão e a que procura reconhecer a qualidade de atividades 
planejadas de acordo com critérios objetivos é que o trabalho sobre 
as disposições lida com um saber singular e estabelecido. 

Assim, os retratos e as análises produzidas sobre eles sugerem 
o segredo do sucesso de um professor e a razão pela qual ele merece 
ser valorizado. Ou seja, não seria somente a aprendizagem de 
determinados saberes ou competências, mas também a exploração 
de suas próprias disposições no exercício de sua docência. Isso tem 
implicações interessantes quanto à formação inicial e continuada: o 
professor precisa refletir sobre sua própria prática não somente para 
perceber quais escolhas são favoráveis aos contextos vivenciados 
e que indicam a possibilidade de sucesso no que se refere à 
aprendizagem dos estudantes, mas também para tomar consciência 
de suas disposições e das possibilidades de torná-las organizadoras 
também da sua atividade docente. Durante a formação inicial, as 
possibilidades de trabalhos em grupos podem favorecer essa reflexão 
ampliada na busca das disposições de cada licenciando.

Essa possibilidade vai ao encontro dos problemas encontrados 
pelos recém-formados, quando de sua inserção efetiva na prática 
docente: a angústia e a tensão que caracterizam os primeiros anos 
de docência, por causa do domínio limitado dos saberes práticos 
necessários para controlar a sala de aula, seriam reduzidas se o professor 
pudesse se socorrer de princípios práticos que o regulam desde 
muito tempo, ou seja, das disposições que atravessam suas atividades 
em campos diferentes. O saber encarnado das disposições, ao ser 
atualizado nas escolhas docentes, seria duplamente satisfatório, por 
constituir uma âncora de sustentação e uma fonte de autorrealização.  

Vale a pena ler o livro Retratos da docência: contextos, 
saberes e trajetórias: nunca mais iremos olhar os professores como 
antes.
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Apresentação
Este livro é resultado do esforço conjunto e articulado de 

pesquisadores de quatro instituições públicas em torno de uma 
problemática comum: o desafio de compreender a formação 
e a trajetória do professor de ciências em contextos formativos 
específicos, através da perspectiva sociológica de Pierre Bourdieu e 
Bernard Lahire.

 
Estiveram envolvidos neste trabalho vários pesquisadores que 

participaram, com financiamento do CNPq – Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico –, de diferentes projetos 
de pesquisa entre os anos de 2013 e 20171. Esses projetos motivaram 
a presente produção, representando um dos desdobramentos e 
aprofundamentos da temática. 

Pelo fato de todos estarem envolvidos com a perspectiva teórica 
disposicionalista de Bernard Lahire e apostarem no seu potencial 
para adensar os estudos sobre a formação dos professores de ciências, 
criou-se uma rede de pesquisadores unidos em torno de questões 
e projetos comuns. A rede incluiu, além dos coordenadores dos 
projetos, estudantes de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado. 

Assim, um dos projetos buscou compreender o processo 
de desenvolvimento profissional docente, investigando possíveis 
relações entre disposições e os contextos formativos dos quais os 
professores participaram. Noutro projeto, a intenção foi explorar 

1 “Trajetos de professores de Física e Química em vista da proletarização da docência na educação pública: disposições relaciona-
das ao abandono, resistência e permanência na carreira”. Edital Universal (processo 457911/2014-0), coordenado pelo Prof. Dr. Paulo 
Menezes Lima Junior da UnB; “Desenvolvimento Profissional Docente: uma perspectiva disposicionalista e contextualista da ação”. 
Edital Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas (processo 471382/2014-0), coordenado pela Profa. Dra. Elisabeth Barolli da 
Unicamp; “Disposições associadas à formação de professores de Ciências”. Edital Universal (processo 449418/2014-6), coordenado 
pela Profa. Dra. Luciana Massi, da Unesp-Campus Araraquara; “Contribuições do mestrado profissional em Ensino de Ciências para 
o desenvolvimento profissional docente”, (processo 481544/2013-5), coordenado pelo Prof. Dr. Alberto Villani, do Instituto de Física 
da Universidade de São Paulo (USP).
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a associação entre a perspectiva disposicionalista de Bernard 
Lahire e os diferentes saberes docentes discutidos na literatura 
sobre formação de professores, visando perceber a constituição, 
atualizações, alterações ou desativações de disposições associadas 
à formação e prática docente. O aprofundamento das trajetórias 
de professores de ciências, para identificar razões que os levam a 
abandonar ou mesmo a permanecer na docência, constituiu-se em 
um objetivo perseguido por outro projeto. Finalmente, o projeto 
mais antigo, que teve seu início no ano de 2013, buscou mapear 
aspectos dos currículos implementados por diferentes cursos de 
Mestrado Profissional em Ciências, bem como identificar iniciativas 
promissoras destes e quais aspectos no campo do desenvolvimento 
profissional requeriam maior atenção de seus docentes.

Todos os projetos, embora com enfoques relativamente 
diferenciados, se apoiaram em descrever e interpretar a trajetória de 
professores que já se encontravam em serviço e que buscaram dar 
continuidade a seu desenvolvimento profissional pela participação em 
Mestrados Profissionais na área de Ensino de Ciências. Desse modo, 
foram realizadas diversas entrevistas com professores egressos desta 
modalidade de pós-graduação, buscando, em acordo com a metodologia 
proposta por Lahire, dar destaque ao social individualizado, isto é, 
conhecer as maneiras pelas quais os professores vivenciaram alguns 
dos principais contextos de socialização ao longo de suas vidas, até 
aquele momento. A partir desses relatos, o pesquisador encontra 
condições de elaborar o que se denomina retrato sociológico, uma 
narrativa que busca dar expressão às disposições inferidas pelo 
pesquisador, com base nos fatos e acontecimentos narrados pelo 
sujeito sobre sua vida. 

O resultado desse esforço coletivo no levantamento e 
problematização das trajetórias refletiu-se na produção de 12 retratos 
sociológicos de professores de ciências que cursaram o Mestrado 
Profissional (MP) em diferentes instituições. Diante disso, decidimos 
investir na publicação deste livro, com diversos objetivos: evidenciar 
as contribuições da metodologia e da teoria disposicionalista para a 
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área de educação; valorizar e divulgar a história dos professores do 
MP através dos retratos sociológicos e problematizar a trajetória dos 
professores em relação aos saberes docentes, ao contexto de atuação 
e à permanência na carreira a partir da teoria disposicionalista.

Para a produção deste livro, selecionamos 12 professores 
que participaram de cursos de Mestrado Profissional em Ciências, 
oferecidos por Instituições de Ensino Superior em três diferentes 
regiões do Brasil: na região Sudeste, apresentamos os retratos dos 
professores2 Marcelo Navarro, Gabriel Sobral e Arthur Sampaio; 
na região Sul, produzimos os retratos sociológicos dos professores 
Juliano Montanari, Carla Batista, Raul Albertini e Sophia Kowalski; 
na região Centro-Oeste, produzimos os retratos dos professores 
Helena Lima, Mariana Aragão, Regina Almeida e Toni Gomes. 

 
Além de apresentar os retratos na íntegra, com vistas a inferir 

as disposições dos professores, produzimos um esforço analítico 
final, concretizado em três conclusões desses estudos quanto aos 
temas principais investigados pelos pesquisadores: a permanência 
na profissão, o potencial das disposições para o desenvolvimento 
profissional docente e os saberes docentes associados às disposições.

 
O conjunto das trajetórias e vivências analisadas neste livro 

evidencia a complexidade e diversidade da profissão e da trajetória 
docente. Trazemos casos de professores extremamente satisfeitos ou 
que se encontraram na profissão em função de diversas experiências 
vividas. Ilustramos uma variedade de caminhos que levam à docência, 
o papel de diversas influências nesse encaminhamento e permanência 
e os diferentes momentos da vida dos professores associados à sua 
atuação profissional. Esperamos que essa riqueza de experiências 
docentes em toda sua complexidade sirva de contraponto aos que 
desvalorizam o papel social da profissão, bem como motive a formação 
de novos professores, levando em consideração o conhecimento aqui 
produzido. 

2 Todos os nomes de pessoas e instituições citados no livro são fictícios ou genéricos, visando preservar a identidade dos sujeitos.
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Este livro consiste em um conjunto de histórias de professores 
reconstruídas a partir de uma fundamentação teórica e metodológica 
específica. Assim como um óculos, nosso referencial teórico-
metodológico permite-nos olhar para esses professores e suas 
trajetórias de um modo particular. O método para levantar, organizar 
e apresentar as histórias contadas nesta obra se vincula a um formato 
específico, denominado retrato sociológico1. Nesta introdução, 
explicitamos os fundamentos teóricos dessa metodologia, partindo 
da apresentação dos principais autores que desenvolveram essa 
perspectiva e descrevendo as etapas envolvidas no processo de 
investigação. Nossa abordagem se pauta principalmente nos trabalhos 
do sociólogo Bernard Lahire (2004, 2006), o que nos permitiu imprimir 
certa coerência metodológica ao processo investigativo.

A saber, Bernard Lahire é um sociólogo francês conhecido 
por suas críticas expansivas à obra de Pierre Bourdieu, um dos 
pesquisadores contemporâneos mais importantes do campo da 
sociologia. Na educação, Bourdieu ficou particularmente conhecido 
por ter explicado, de maneira teórica e empiricamente consistente, a 
contribuição do sistema educacional para a reprodução das diferenças 
sociais. Em tempos de expansão do acesso à educação, a crítica 
de Bourdieu é particularmente importante para não abraçarmos 
a expectativa ingênua de que o acesso à educação implique 
imediatamente a melhoria das condições de vida das pessoas mais 
pobres. Em tempos de fortalecimento dos discursos conservadores 
e meritocráticos, as reflexões de Bourdieu são importantes para 
percebermos a realidade escolar dissimulada por esses discursos 
e os efeitos perversos que eles têm ao justificar a dominação dos 
dominantes.

Mais recentemente, Bourdieu tem sido redescoberto pela 
pesquisa em educação científica, por exemplo, para abordar 
o aprendizado de ciências como aquisição de capital e tratar do 
desenvolvimento do gosto científico (CLAUSSEN; OSBORNE, 2013; 

1 Uma versão menos elaborada deste texto foi publicada como artigo na revista Ciência e Educação (LIMA JUNIOR; MASSI, 2015).
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THOMPSON et al., 2016; ANDERHAG et al., 2015; ARCHER et al., 
2015). De maneira geral, podemos dizer que o pensamento da área 
de Ensino de Ciências, no Brasil e no mundo, vivencia tanto um 
movimento individualista e subjetivista, pautado em teorias pós-
modernas, quanto uma articulação do indivíduo com a sociedade, 
na medida em que teorias cognitivistas e metodologias centradas no 
processo psicológico individual vão abrindo espaço para abordagens 
que buscam percorrer a distância cartesiana entre sujeito e objeto, 
indivíduo e coletividade (STETSENKO, 2008).

Lahire, por sua vez, tornou-se um autor popular no Brasil desde 
a publicação do seu livro que investiga as razões do que podemos 
considerar sociologicamente improvável: o sucesso escolar em meios 
populares (LAHIRE, 1997). Seus trabalhos se constituem em respostas 
ou réplicas críticas às pesquisas de Bourdieu. Assim, A cultura dos 
indivíduos, de Lahire (2006), é uma réplica ao livro A distinção: 
crítica social do julgamento, de Bourdieu (2006). O livro Franz Kafka: 
éléments pour une theorie de la création littéraire (LAHIRE, 2010) é um 
prolongamento crítico da obra As regras da Arte, de Bourdieu (1996). 
Para isso, ele busca e analisa em profundidade casos de exceção às 
regularidades sociológicas, como os alunos com bom desempenho 
oriundos de classes populares, ou aplica uma leitura diferenciada a 
tabelas quantitativas, destacando não apenas os comportamentos 
majoritários intergrupais, mas também as dissonâncias intragrupais 
e intrapessoais. Esses movimentos têm como objetivo explorar um 
espaço aberto deixado na teoria bourdiana: o indivíduo. Mesmo 
quando analisa histórias individuais, como no livro A miséria do 
mundo, Bourdieu (2007a) apresenta casos particulares como forma de 
ilustrar um esquema social mais amplo, percebido a partir de outros 
dados. Lahire, por sua vez, parte do indivíduo, pois entende que o 
social será encontrado no ator de forma incorporada, inserindo-se, 
assim, em um conjunto mais amplo de autores que investigam as 
sociologias do indivíduo (MARTUCCELLI; DE SINGLY, 2012). 

Mais precisamente, Lahire nos ajuda a perceber, por meio de 
sua abordagem biográfica, como a individualidade é uma propriedade 
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que emerge da vida social e, por isso, não precisa (nem deve) ser 
definida em oposição a ela. Com efeito, a proposta de um método 
antissubjetivista, capaz de captar a individualidade do ator social, só 
parecerá uma contradição em termos para os leitores que aceitarem 
a impossibilidade de superar a antinomia indivíduo-sociedade. Nisto 
se distingue o subjetivismo: não em reconhecer e valorizar o caráter 
irrepetível do indivíduo, mas em insistir, de maneira mais ou menos 
dissimulada, que a única via de percepção do sujeito, enquanto autor 
autêntico, é negar ou ignorar o social que o constitui. Enfim, esse 
compromisso central de percorrer a distância entre o domínio do 
subjetivo e do objetivo foi determinante para recorrermos a Bernard 
Lahire na construção do nosso olhar teórico sobre o problema das 
histórias de vida de professores em formação.

Nosso objetivo com esta introdução é, portanto, introduzir a 
proposta de Lahire da maneira como a percebemos. Para isso, será 
necessária uma incursão breve pela teoria do habitus de Bourdieu. 
Afinal, a proposta de Lahire, nascida da crítica à teoria do habitus, 
não pode ser compreendida sem retomarmos o ponto de vista ao 
qual ela se opõe. Com alguma razão, temos encontrado bourdianos 
que se incomodam quando atribuímos mérito a Lahire por limitações 
da teoria do habitus que o próprio Bourdieu teria antecipado. Por 
exemplo, o texto “A ilusão biográfica” (BOURDIEU, 1994) traz, ainda 
que de forma muito cifrada, elementos importantes explicitados por 
Lahire. Essa disputa do mérito é longa e não será retomada aqui. Na 
verdade, não vemos necessidade de nos posicionarmos com relação 
a ela. Em suma, esta introdução se dedica a explicitar os elementos 
que constituem nosso olhar e que orientam a produção das histórias 
de vida que reportamos nos capítulos seguintes.

A teoria do habitus de Bourdieu

Bourdieu propõe uma teoria sobre a ação humana que nasce 
com o compromisso de evitar duas posições extremas: o objetivismo, 
segundo o qual a estrutura social determinaria as ações humanas 



24

de maneira rígida; e o subjetivismo, segundo o qual as estruturas 
sociais não seriam relevantes e os sujeitos seriam livres para agir 
de acordo com sua vontade e experiência (BOURDIEU, 2002). 
Embora dificilmente possamos encontrar autores sofisticados que 
se coloquem estritamente em qualquer um desses extremos, não 
é difícil perceber que essas posições aparecem tanto em análises 
formais quanto em discursos vulgares. 

Por exemplo, quando imputamos a uma empresa de televisão 
a capacidade de determinar sozinha o resultado de uma eleição ou 
quando tratamos a corrupção da classe política como inevitável, 
estamos fazendo afirmações objetivistas: recusamos aos atores 
individuais a possibilidade de fazer escolhas próprias dentro da 
estrutura. Por outro lado, quando reduzimos o papel das estruturas 
sociais sobre a ação humana, tratando homofobia e racismo como 
se fossem questões de caráter pessoal (“eu não sou racista”); quando 
tratamos a comunicação como uma expressão do pensamento e 
do sentimento (sem reconhecer que o falar constitui o pensar e o 
sentir); quando tratamos desejos e vontades individuais como se 
não fossem socialmente constituídos (voluntarismo) ou quando 
consideramos menos autênticos os desejos que podemos perceber 
como socialmente construídos (sobretudo desejos de consumo), 
estamos assumindo uma posição subjetivista. A teoria do habitus 
está, em primeiro lugar, comprometida em negar simultaneamente 
essas duas posições.

Segundo o argumento de Bourdieu, as ações humanas são 
orientadas por regras flexíveis adquiridas no processo de socialização 
(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002). Por serem adquiridas em um lugar 
social específico (a classe popular ou a fração menos escolarizada 
da classe média), essas regras guardam correspondência com sua 
origem social. Por exemplo, as famílias tendem a estabelecer suas 
estratégias de investimento escolar tomando como ponto de partida, 
de maneira mais ou menos inconsciente, as experiências de sucesso 
e fracasso das pessoas que consideram próximas (tios, primos, 
colegas, vizinhos). Essas experiências lhes darão uma noção prática 
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de quais expectativas são razoáveis frente à escola, tornando quase 
impensáveis destinos escolares que não são recorrentes no meio em 
que se encontram. Assim, os jovens e seus pais tenderiam a agir, frente 
à escola, de maneira mais ou menos conforme ao comportamento 
médio de sua classe sem serem, em nenhum momento, rigidamente 
impelidos nessa ou naquela direção.

O habitus pode ser definido como um sistema de disposições 
flexíveis que orientam as formas individuais de perceber e agir 
sobre o mundo e que correspondem a certas posições na estrutura 
das relações de classe. A flexibilidade do habitus evita o extremo 
objetivista, reconhecendo que as escolhas do ator individual nunca 
estão rigidamente determinadas. A correspondência do habitus ao 
lugar de socialização indica como a estrutura social participa das 
escolhas e ações individuais.

Além de flexibilidade de estruturação, Bourdieu destaca 
outras propriedades do habitus. Enquanto regra prática, o habitus é 
frequentemente inconsciente. Com alguma frequência, as pessoas 
não percebem que suas ações têm participação das estruturas sociais. 
Esse fenômeno é particularmente claro nos discursos de meritocracia 
escolar: muitas famílias de classe média ignoram que a obstinação 
com que se dedicam ao sucesso escolar é uma propriedade de sua 
posição de classe. Pensam que essa dedicação resulta da sua vontade 
de saber, da sua disciplina, do seu apreço gratuito por bens culturais. 
De fato, a inconsciência da participação social no individual é um 
elemento chave no discurso do mérito que consagra os privilegiados 
e justifica a marginalização da classe popular.

Em seu livro A Distinção ,  Bourdieu (2006) argumenta 
claramente que as regras do habitus são transversais aos domínios 
da prática humana. Essa propriedade é denominada transferibilidade 
(LAHIRE, 2002). É principalmente sobre ela que se concentra a 
crítica de Lahire à teoria do habitus. Por exemplo, quando Bourdieu 
(2006) afirma que o habitus da classe popular é orientado pela 
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“lógica do necessário”, ele compreende todos os domínios da prática. 
A alimentação da classe popular, baseada em fritura, é altamente 
calórica, saborosa e de baixo custo. Seus investimentos escolares 
são pouco pretensiosos, com expectativa de ingresso no mercado 
de trabalho durante a educação básica ou logo após sua conclusão. 
Em todos os domínios da ação, o comportamento da classe popular 
estaria comprometido a fazer o que fosse necessário para satisfazer 
suas necessidades imediatas. Por outro lado, os comportamentos da 
classe média seriam baseados em um tipo de “rigorismo ascético” 
(BOURDIEU, 2006), segundo o qual é preciso abrir mão do prazer 
hoje em favor de um projeto de futuro. Esse rigorismo também seria 
vivido em todos os domínios da prática humana. Atores de classe 
média tendem a comer mais salada e cereais integrais. Tendem a 
praticar esportes mais orientados a um projeto de envelhecimento 
saudável (corrida, natação, yoga) e menos vinculados à diversão 
imediata (como o futebol, no Brasil). Tendem a investir de maneira 
mais obstinada na escolarização dos seus filhos – principalmente 
quando esse investimento significa fazer sacrifícios. Os filhos abrem 
mão das festas enquanto os pais abrem mão das férias em família. 
A ideia do autossacrifício seria um elemento central para a imagem 
que a classe média faz de si e para suas estratégias de distinção 
simbólica frente à classe popular. O sacrifício do prazer de hoje em 
favor de um projeto de ascensão futura é quase sempre a negação do 
que fazem os mais pobres (comer fritura, curtir o momento, buscar 
logo um emprego) e, por isso, é afirmado como uma virtude.

O conceito de habitus reaparece em campos mais específicos 
da atividade humana (ciência, esporte, literatura, religião, política). 
Assim, o habitus não é só de classe (popular, média, elite) ou de 
fração de classe (eg., a fração mais escolarizada da classe média), 
pois também pode refletir uma posição em um campo específico, 
conforme estudado, por exemplo, nas obras As regras da arte e Homo 
academicus (BOURDIEU, 1996, 2011, respectivamente). Pessoas 
que estão em posição dominante em seu campo (por exemplo, 
artistas e cientistas consagrados) tendem a agir de forma ortodoxa, 
desvalorizando as produções de vanguarda (BOURDIEU, 1983). 
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Personagens menos consagradas, por sua vez, tendem a se comportar 
de maneira mais heterodoxa: questionando direta ou indiretamente a 
posição dos que são considerados dominantes. Tanto nesses campos 
específicos quanto no campo social (na estrutura das relações de 
classe), as relações seriam tensas e marcadas por lutas e estratégias 
de distinção.

Em qualquer abordagem, podemos dizer que o habitus de 
Bourdieu tem propriedade de posição. Ou seja, ele articula, ainda que 
de maneira flexível, três elementos: posição, disposição e tomada de 
posição (BOURDIEU, 2004). Mediadas por disposições estruturadas, 
as tomadas de posição (percepções, ações, escolhas) dos atores 
em qualquer contexto prático correspondem aproximadamente 
às posições em que os sujeitos foram socializados. Esse caráter 
estruturado e transferível do habitus permite construirmos 
representações altamente coerentes dos comportamentos de classe: 
da classe popular às elites, seríamos capazes de explicar como cada 
grupo social se comporta e como suas ações estão flexivelmente 
vinculadas às suas posições relativas.

Qual (não) é o problema da teoria  
do habitus

Por falar em estrutura, é comum considerar Bourdieu um 
teórico estruturalista. Por outro lado, não é sem razão que o próprio 
autor não se identifique dessa maneira (BOURDIEU, 2003). De 
fato, o estruturalismo teve uma influência expressiva sobre vários 
pensadores franceses e Bourdieu não foi exceção. Se caracterizarmos o 
estruturalismo como a heurística que busca propriedades invariantes 
(eg., a etnografia de Claude Lévi-Strauss, o cognitivismo de Jean 
Piaget, a linguística de Ferdinand de Saussure), teríamos problemas 
em enquadrar Bourdieu exatamente ao lado desses autores. A estrutura 
social, segundo Bourdieu, sofre translações e outras transformações 
ao longo do tempo, que resultam justamente das lutas travadas pelos 
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atores sociais. Assim, a descrição bourdiana da estrutura social não 
é estática nem mesmo nos primeiros dos seus livros mais populares 
(cf. BOURDIEU, 2006).

Há, também, o problema de se ter classificado Bourdieu como 
um teórico da reprodução, um determinista, um mecanicista que 
ele nunca foi. É imputada a ele a afirmação apressada de que a 
origem social determina o destino escolar. Ele, de fato, afirmou 
que a escola contribui para a reprodução social quando dissimula 
que resultados escolares estão relacionados à origem social. A 
reprodução, contudo, dá-se na relação entre dois sistemas de relações 
e não no interior de qualquer um deles (BOURDIEU, 2007b). São 
esses: o sistema das relações de classe (no qual entram as estratégias 
familiares de investimento escolar) e o sistema das relações escolares 
(marcado, por exemplo, pela desvalorização escolar e pela ideologia 
do mérito). Esses sistemas mudam ao longo do tempo: o sistema 
escolar se transforma quando há universalização do acesso à escola 
ou quando são instituídas novas formas de avaliação (por ciclos ou 
com aprovação automática); as relações de classe mudam com a 
redução da pobreza extrema, a proletarização de certas profissões 
(professores) e a ascensão relativa de outras (médicos, juízes). Embora 
as relações na estrutura de classe e na estrutura escolar não sejam 
sempre as mesmas, é nas relações travadas entre esses sistemas de 
relações (por exemplo, no efeito combinado da expansão do acesso 
à educação com as estratégias de investimento escolar da cada 
classe social) que vamos compreender como a reprodução se dá de 
formas diferentes ao longo do tempo. Como é possível perceber, não 
há um ator, instituição, nem um sistema de relações que determine 
unilateralmente o destino escolar médio de uma classe – tampouco 
o destino escolar de cada indivíduo de uma classe!

É claro que também há críticos mais subjetivistas de Bourdieu 
(eg. CHARLOT, 2016): autores que sustentam uma visão voluntarista 
da relação que os alunos estabelecem com o saber. Autores que pensam 
o destino escolar dos jovens como fundamentalmente baseado na 
vontade dos sujeitos veem-se rapidamente ameaçados pelas análises 
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estatísticas que demonstram a correlação entre origem social e 
trajetória escolar. Para esses autores, dizer “Bourdieu é um teórico 
da reprodução” é como dizer que a reprodução escolar não acontece 
de verdade. Ela seria uma invenção teórica. Contudo, se assim 
fosse, o problema das desigualdades sociais frente à escola poderia 
ser resolvido por uma manobra teórica: abandonamos teóricos da 
reprodução em favor de teóricos da transformação e, com isso, a 
reprodução deixaria de existir. Por absurdo que possa parecer, há 
quem acredite nisso.

O problema do conceito de habitus, tal como ele é apresentado 
e desenvolvido em A Distinção e em diversos outros textos, diz 
respeito principalmente à sua transferibilidade (LAHIRE, 2002). 
Princípios práticos que orientam nossas ações realmente existem 
e, em muitas situações, eles podem mesmo corresponder à nossa 
origem social. Porém, quando nós nos abrimos ao reconhecimento 
das características irrepetíveis que nos tornam diferentes uns dos 
outros, percebemos que essa descrição generalista das classes e a 
coerência flexivelmente estabelecida entre posição, disposição e 
tomada de posição se perde em um mundo de variações. Assim, como 
poderíamos captar essa individualidade a partir de uma perspectiva 
sociologicamente informada?

Desafios da sociologia à escala 
individual

Embora qualquer teoria sobre grupos sociais sempre 
pressuponha a existência de atores individuais, a individualidade 
desses atores pode ser considerada um objeto relativamente 
contemporâneo para o tratamento sociológico. Mesmo a proposta de 
elaborar uma sociologia do indivíduo pode parecer uma “contradição 
em termos” na medida em que a nossa ideia de “social” esteja 
(equivocadamente) construída em oposição à ficção do indivíduo-
sem-estrutura. Afinal, o que distinguiria uma análise sociológica 
de análises sócio-psicológicas, psicológicas ou psicanalíticas? Não 
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seria justamente o fato de que a sociologia trata de (grandes) grupos 
de sujeitos? Lahire (2013) questiona essas definições do “social” para 
defender e apresentar sua sociologia à escala individual.

Por exemplo, quando um sociólogo fala de relações de classe, 
vinculando ações típicas às posições sociais, está falando de um 
fenômeno ligado a alguns bilhões de indivíduos que nasceram e 
morreram ao longo da história (ricos e pobres; eruditos e menos 
educados; chineses, franceses e latino-americanos). Por essa razão, 
falar em relações de classe significa fazer uma abstração incrível com 
relação aos bilhões de formas de viver e aprender que poderíamos 
encontrar se estivéssemos observando atentamente cada indivíduo.

Ao longo da sua história, a sociologia se colocou muito 
à vontade com abstrações dessa natureza e magnitude. Ela tem 
tratado de maneira tão extensiva e contundente tais objetos 
macrossociológicos (ou seja, que dizem respeito a grupos sociais 
realmente muito numerosos) que pode ser difícil imaginar uma 
sociologia sem todas essas abstrações. Porém, embora possam existir 
objetos historicamente consagrados pela sociologia (classe e capital, 
por exemplo), é possível argumentar que ela não se caracteriza por 
seus objetos “preferidos”, mas por uma maneira específica de abordá-
los (LAHIRE, 2005).

Assim, o desafio posto por Bernard Lahire foi o de delinear 
um tratamento propriamente sociológico para a individualidade dos 
atores sociais, partindo da tradição de pesquisa de Bourdieu. Ele adota 
uma metáfora para explicar seu olhar sobre o indivíduo: é como se a 
macrossociologia representasse a vista de uma paisagem da janela 
de um avião, enquanto a sociologia do indivíduo representaria a 
descida do avião ao terreno concreto das práticas sociais (LAHIRE, 
2006). Evidentemente, esse projeto requer criticar e reelaborar 
algumas ferramentas de pensamento e de investigação.
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A gênese social do indivíduo plural

Ao longo do seu desenvolvimento, a sociologia acostumou 
seus praticantes não somente a abstrair qualidades individuais no 
tratamento estatístico de grandes coletivos, mas também habituou 
os sociólogos a observar os indivíduos dentro de contextos mais ou 
menos restritos, tais como, a escola, a ciência, a prática religiosa. Com 
efeito, sem simplificações dessa natureza, não seria possível falar em 
uma sociologia do campo escolar, do campo científico ou do campo 
religioso. Por outro lado, é justamente analisando indivíduos em 
contextos restritos que algumas análises sociológicas podem reforçar 
a ideia de que as ações práticas dos sujeitos são sempre produzidas 
a partir de um princípio coerente, um habitus. Segundo Lahire (2004, 
2006), quando aumenta o número de contextos de prática em que um 
mesmo indivíduo é observado, aumentam também nossas chances 
de perceber a hibridização de traços sociais distintos daqueles que 
poderíamos esperar a partir da posição social ocupada por esses 
indivíduos.

Considere, por exemplo, o caso fictício de Matheus: um 
cientista experiente e bastante reconhecido em sua área, bolsista 
de produtividade do CNPq e defensor austero das posturas mais 
ortodoxas de seu campo de investigação. Há 15 anos, as ideias de 
Matheus e seus colaboradores poderiam ser consideradas bastante 
inovadoras, mas agora já começam a surgir novidades com as quais 
Matheus tem muita dificuldade de dialogar. Ele prefere insistir na 
autoridade dos pesquisadores de sua geração (autoridade essa que 
sempre retorna a ele mesmo). Em matéria de interpretações da teoria 
e tratamento de dados, Matheus prefere os clássicos. Os temas de 
sua investigação são os mesmos que, hoje gastos pelo tempo, eram 
consagrados há 15 anos. 

Como é possível perceber, Matheus é bastante coerente em 
sua prática profissional (no sentido de que suas práticas parecem 
ser derivadas de um princípio gerador). Além disso, parece ilustrar 
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bem a caricatura de ortodoxia que se faz do cientista sênior em 
praticamente qualquer sociologia da ciência. Portanto, podemos 
associar rapidamente essa ortodoxia de Matheus (o princípio gerador 
de suas práticas) à posição social de prestígio que ele mantém frente 
aos seus pares. Em outras palavras, podemos recuperar aqui o esquema 
de Bourdieu e afirmar que as ações de Matheus são orientadas por 
um habitus de classe dominante no microcosmo do seu campo de 
investigação.

Contudo, essa análise ideal-típica de Matheus (análise que 
o reduz a um tipo idealizado e coerente de ator social) foi muito 
favorecida pela escolha metodológica de termos, dando atenção 
somente a suas ações no campo científico. Se olhássemos essas 
ações em outros contextos, certamente obteríamos um cenário muito 
mais rico e diversificado. Poderíamos, por exemplo, descobrir que 
Matheus foi baixista em uma banda de rock autoral na sua juventude. 
Poderíamos também saber que hoje ele é jogador de tênis amador e avô. 
Mais ainda, poderíamos descobrir que Matheus mantém disposições 
bastante heterodoxas em todos esses contextos, questionando as 
restrições alimentares impostas a seus netos, a competência técnica 
atual dos jogadores brasileiros de tênis profissional bem como a 
qualidade musical da grande indústria cultural.

Em vista desse quadro mais complexo, o que poderíamos 
afirmar sobre Matheus enquanto indivíduo? Seria ele portador de um 
sistema de disposições coerente e derivável de sua posição social? 
Ou seria ele portador de um patrimônio heterogêneo de disposições 
que resultam da sua experiência social também heterogênea? 
No conjunto de sua obra, Lahire explora um argumento bastante 
contundente sobre a heterogeneidade dos patrimônios individuais de 
disposições. Segundo ele, sociedades diferenciadas (com forte divisão 
do trabalho e grande diferenciação de funções) tendem a proporcionar 
experiências sociais variadas aos indivíduos que a constituem. 
Tal como a macrossociologia de Bourdieu propõe, sociedades 
diferenciadas são compostas de grupos sociais e instituições aos 
quais podem ser atribuídos certos sistemas de disposições. Contudo, 



33

os atores individuais têm geralmente algum trânsito entre esses 
grupos e instituições. Eles não são somente filhos dessa ou daquela 
classe social, mas também vão à escola, à igreja, a centros esportivos 
e culturais, ao cinema, ao teatro. É também prerrogativa desses 
indivíduos incorporar novas disposições a cada nova experiência 
social duradoura com a qual se deparam, acumulando, ao longo da 
sua trajetória de vida, um patrimônio de disposições e competências 
irredutível a qualquer origem social.

Retomando o exemplo anterior, nada impede que um cientista 
também professe uma religião, pratique um esporte ou tenha filhos. 
Lahire (2004) adota a metáfora do “social dobrado” para explicar que 
o indivíduo vivencia diferentes esferas de socialização e se constitui 
em meio a uma pluralidade inter e intra contextual como um lápis 
que atravessa uma folha de papel dobrada várias vezes. Forjada nessa 
variedade da experiência social, a individualidade compreenderia 
justamente esse patrimônio heterogêneo, essa combinação singular 
das disposições e competências que os indivíduos adquirem neste e 
naquele contexto ao longo do seu processo de socialização. 

Nós vivemos um período marcado pelo aumento da 
complexidade do tecido social e da possibilidade de trânsito por 
experiências sociais diferentes. As comunidades profissionais estão 
cada vez mais fragmentadas e especializadas. A revolução dos 
transportes e das comunicações facilitam que os sujeitos transitem 
por comunidades e culturas com muito mais fluidez, produzindo 
situações que antes seriam impensáveis (BECK, 2011). A estrutura das 
relações de classe não só continua existindo como a distância entre os 
mais ricos e os mais pobres está geralmente aumentando (PIKETTY, 
2014). Por outro lado, o consumo cultural parece aproximar um pouco 
mais as pessoas. Versões do funk, forró e sertanejo ganharam as rádios 
e são consumidas também pelos filhos das elites (MORETTO, 2015). 
A identificação cultural das pessoas com sua classe vai se tornando 
menos rígida e mais incoerente e, com isso, as relações de classe vão 
se tornando mais invisíveis.
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Assim, o conjunto das experiências humanas possíveis 
passa a ser mais heterogêneo para todos. Justamente porque 
a individualidade consiste no social incorporado e se forja nas 
experiências e encontros que temos com o outro, as marcas que nos 
dão autenticidade tendem a se intensificar no período histórico que 
vivemos. Um subjetivista-voluntarista diria que dois irmãos gêmeos 
se desenvolverão naturalmente como adultos diferentes porque todo 
ser humano é único. A questão da individualidade humana para 
o subjetivista se afirma geralmente a priori. Para os herdeiros da 
teoria histórico cultural não poderia ser dessa maneira. Afinal, sem a 
experiência de ser socializado em certa comunidade, nenhum de nós 
seria muito diferente de um chimpanzé (VYGOTSKY, 1998). Portanto, 
tudo o que é especificamente humano em nós foi forjado no contato 
com outro humano – nossos traços mais autênticos de personalidade, 
humores, visões de mundo, forma de pensar, de falar, de vestir, de 
nos alimentarmos, nossas preferências culturais. Se somos dispostos 
a agir de uma forma e não de outra, isso também tem uma história 
que remonta às nossas experiências sociais. É justamente por ser 
forjada na experiência com o outro que nossa individualidade tende 
a se tornar cada vez mais complexa e importante.

Em síntese, quanto mais variadas forem as trajetórias sociais 
possíveis e quanto maior for o acesso a experiências sociais distintas, 
mais autêntica será nossa individualidade e mais notáveis serão as 
variações individuais dos nossos patrimônios de disposições. Com 
efeito, mais que sociologicamente compreensível, a individualidade 
(caracterizada aqui pelas variações dos patrimônios de disposições) 
é sociologicamente necessária em formações sociais diferenciadas 
por resultar da variedade e heterogeneidade da experiência social 
incorporada. Essa variabilidade leva Lahire a abandonar o conceito de 
habitus, que pressupõe coerência e transferibilidade dos princípios 
que orientam a prática, em favor da análise de patrimônios e 
disposições possivelmente heterogêneos e sempre situados em 
contextos específicos. 
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Delineando o conceito de disposição

Uma tendência usual entre analistas de disposições é tratar 
elementos realmente muito diferentes como “disposição”, tornando 
esse conceito tão geral quanto vazio. A explicação dessa palavra 
aparece inicialmente em uma nota de rodapé de Bourdieu (2002), a 
partir da apresentação de três acepções que recobrem o conceito de 
habitus: como “resultado de uma ação organizadora” se aproximando 
da palavra “estrutura”; como “uma maneira de ser, um estado habitual” 
e como “uma predisposição, uma tendência, uma propensão ou uma 
inclinação”. Lahire (2013) não parece abandonar esses sentidos, mas 
aprofunda o trabalho de análise das disposições especificando que 
uma análise disposicionalista deve considerar o “passado incorporado” 
dos atores que é atualizado nos diferentes contextos de ação do 
presente. Esse “passado incorporado” está ligado às experiências 
vividas e cristalizadas nos atores sob a forma de “disposições a agir, 
sentir, perceber, crer, pensar, julgar, apreciar, etc. mais ou menos 
fortes” (LAHIRE, 2013, p. 138). Dessa forma, Lahire revisa a fórmula 
bourdiana de interpretação da prática social, apresentada na obra 
A Distinção: [habitus + capital] x campo = prática social. Para ele, a 
equação revisada deveria trocar o habitus e o capital pelo “passado 
incorporado” e o campo por “contexto”, uma vez que nem todas as 
esferas de socialização se configuram como um campo no sentido 
dado por Bourdieu. 

Com o propósito de deixar a ideia de disposição mais bem 
delineada, Lahire (2004) toma o cuidado de distingui-la ou relacioná-
la, por exemplo, aos conceitos de competência e apetência. A distinção 
entre competência e disposição é bastante elementar na medida em 
que “saber fazer” e “estar disposto a fazer” nem sempre se traduzem 
um no outro. A distinção entre disposições e apetências é, por sua vez, 
mais produtiva na medida em que permite investigar as relações que 
os indivíduos estabelecem com suas próprias ações e disposições. 
Por exemplo, há quem se dedique obstinadamente aos estudos, 
abrindo mão de festas e diversão, por rotina e obrigação (disposição 
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rigorista sem apetência). Porém, quanto mais precocemente as 
crianças incorporam apetências favoráveis à escolarização, tanto mais 
provável é que, em sua juventude, não se lembrem da origem social 
dos motores de sua prática e passem a considerar seus gostos como 
características que existiam anteriormente ao seu processo educativo. 
Assim, insistem na ideia de que estudam porque é inevitável, porque 
“eu sempre gostei de estudar” ou porque “é mais forte do que eu”.

Lahire distingue principalmente três tipos de disposições: (1) 
para agir, (2) para crer e (3) para sentir. Assim, as disposições são 
determinantes não somente das nossas práticas, mas das nossas 
maneiras de pensar (que, em última análise, também são práticas) e 
nossas formas de sentir e perceber o mundo à nossa volta. Como não 
há nenhuma distância importante entre crer e estar disposto a crer, 
a crença pode ser considerada um tipo de disposição. Com efeito, 
crenças podem operar como motores importantes da ação prática – 
como se observa no caso de indivíduos cristãos que adotam práticas 
ascéticas (como o jejum) em virtude das crenças que incorporaram 
mediante educação religiosa. Contudo, não poderíamos compreender 
tão bem fenômenos como a ilusão, a frustração e a culpa se não 
fizéssemos uma distinção clara entre crenças e disposições para agir.

Com efeito, vivemos em uma sociedade em que frequentemente 
os atores podem incorporar crenças sem terem os meios ou as 
disposições para realizá-las. Vários atores podem incorporar a 
crença de que é bonito ser magro sem estar disposto a abrir mão 
dos prazeres alimentares em favor de manter uma alimentação 
saudável e exercícios regulares, ficando frustrados com sua aparência. 
Igualmente, um aluno pode reconhecer a legitimidade da escola e 
da ciência, acreditar que elas seriam um veículo eficaz para sua 
ascensão social sem ter, contudo, as disposições e competências para 
lograr sucesso na ciência escolar. Dessa maneira, essas dissonâncias 
(intraindividuais) das crenças com disposições para agir ou das 
crenças com as competências pode explicar, em grande parte, alguns 
sentimentos de frustração, culpa e ilegitimidade reportados pelos 
indivíduos.
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O objetivo da entrevista sociológica proposta por Lahire é 
delimitar o patrimônio de disposições que o entrevistado adquiriu ao 
longo de sua trajetória de vida. O patrimônio de disposições substitui 
o habitus no esquema explicativo de Bourdieu. É fundamental que, ao 
longo da produção do retrato sociológico, o pesquisador identifique 
com clareza as propriedades essenciais das disposições e empregue 
essas propriedades para avaliar a consistência do seu processo 
analítico. Nesse sentido, as afirmações a seguir buscam sintetizar as 
propriedades básicas de uma disposição (cf. LAHIRE, 2004):

1. Toda disposição tem uma gênese social. Como a entrevista 
é baseada nas memórias do entrevistado, recuperar a gênese 
social das disposições que eles desenvolveram muito cedo na 
infância pode ser tão difícil quanto importante. No entanto, 
é necessário saber a gênese da disposição para superar, no 
retrato, a negação de origem operada por alguns entrevistados 
em favor da superestimação da própria autenticidade. Afinal, 
afirmações do tipo “eu sempre fui assim” não fazem mais do 
que revelar a inconsciência que temos do social incorporado.

2. A identificação de uma disposição deve estar baseada 
em evidência. Disposições são inferidas com base em 
ações recorrentes e relativamente coerentes que o sujeito 
realiza neste ou naquele contexto durante períodos mais ou 
menos específicos da sua vida. Dizer “sou muito hedonista” 
ou “sou muito rigorista” não é suficiente para configurar 
uma disposição. Ações isoladas também não configuram 
disposições. É necessário que o analista complete seu trabalho 
de identificar uma classe de ações que pareçam ser derivadas 
do mesmo princípio. As disposições inferidas a partir do 
retrato sociológico devem ser sempre baseadas em evidência.

3. As experiências sociais que produzem disposições 
são duradouras. Quando o sujeito reporta algum tipo de 
conversão violenta (eg., “tornei-me cristão naquele dia e virei 
um novo homem”), ele provavelmente não tem consciência 
do processo de gestação que antecedeu ou sucedeu essa 
conversão. Duvidar da realidade das conversões violentas é 
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importante para perceber, durante a entrevista, o trabalho 
social duradouro que consegue produzir mudanças estáveis 
nas nossas formas de ser e de agir.

4. Disposições não são gerais nem automaticamente 
transferíveis. Conforme argumentado ao longo de todo 
o texto, é preciso estar aberto para considerar variações 
sincrônicas e diacrônicas nas disposições. Ou seja, é preciso 
investigar variações disposicionais que ocorram entre 
contextos e ao longo do tempo. É possível que uma pessoa 
seja rigorista e hedonista, autoritária e submissa – desde que 
em contextos e tempos diferentes.

5. Disposições são regras práticas flexíveis. Assim como 
em Bourdieu, é preciso reconhecer que as disposições 
não determinam mecanicamente as ações dos sujeitos de 
pesquisa. Uma ação isolada e de ocorrência única não refuta 
uma disposição que tenha sido inferida a partir de uma classe 
de ações recorrentes. 

6. Nem todos os objetos que emergem de uma entrevista são 
disposições. Conforme explicado, apetências e competências 
não são disposições, mas costumam ser muito importantes 
para a construção do retrato. Também é útil lembrar que há 
vários tipos de disposição (para agir, para crer, para sentir);

7. A questão da organização do patrimônio de disposições 
deve ser resolvida empiricamente .  Nem sempre as 
disposições identificadas correspondem ao que razoavelmente 
poderíamos esperar a partir da origem social do sujeito. Há, 
contudo, algumas pessoas que, dentro dos limites do nosso 
recorte metodológico, se mostrarão razoavelmente coerentes. 
A decisão sobre a coerência ou a incoerência do patrimônio 
de disposições deve ser decidida a posteriori, investigando 
a história de vida de cada sujeito.

Não existe uma tabela capaz de listar todas as disposições 
que podemos encontrar em um retrato sociológico. Satisfeitas 
as exigências acima, há muitos exemplos de disposição. Os mais 
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comuns são designados por substantivos abstratos, descritores de 
comportamentos recorrentes. São exemplos: hedonismo, rigorismo, 
diletantismo, simplicidade, agressividade, submissão, liderança, 
organização, ortodoxia, heterodoxia, conservação, inovação. Há, 
também, a possibilidade de designarmos uma disposição de forma 
mais específica e detalhada, por exemplo: disposição para perceber-
se menos competente que os demais, disposição para responder 
agressivamente quando se sente ameaçado, disposição para se 
subordinar a lideranças mal-intencionadas. Não havendo uma 
tabela de disposições, resta-nos muita liberdade para nomeá-las. O 
fundamental é deixar claro que estamos operando uma síntese sobre 
uma classe de comportamentos, pensamentos e percepções que o 
entrevistado apresenta em um contexto da sua vida.

Do autorretrato ao retrato sociológico

Toda representação em imagem é, em primeiro lugar, um ato de 
comunicação. Por isso, é preciso reconhecer que ela envolve muitos 
sujeitos além daquele que aparece retratado. A imagem de uma pessoa 
não fala somente dessa pessoa, mas revela o olhar do fotógrafo que 
a retrata. Esse olhar, por sua vez, é sempre construído, levando em 
consideração a audiência suposta (O que os outros vão pensar? Que 
sentidos e valores imputarão a esse retrato? Que conclusões poderão 
tirar?). Por exemplo, quando o fotógrafo se posiciona acima do 
sujeito, poderá enfatizar suas fragilidades. Posicionando-se abaixo, 
poderá registrar grandeza e poder. Se a câmera for colocada no 
plano do olhar do sujeito, talvez o fotógrafo crie condições ótimas 
para registrar (ou dissimular) as tensões que tipicamente emergem 
no processo de produção do retrato. No campo da pintura, Picasso 
inventou uma forma de registrar todos esses pontos de vista ao 
mesmo tempo. É importante destacar que essas escolhas estético-
avaliativas são geralmente feitas pela pessoa que produz o retrato, 
em vista da sua capacidade de antecipar as reações da audiência.
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Mais que o sujeito retratado, o fotógrafo costuma ter condições 
privilegiadas de determinar como ficará o registro final. Portanto, a 
diferença fundamental entre o retrato e o autorretrato é que o sujeito 
fotografado toma a câmera e, com ela, assume o controle do processo. 
Em todos os outros sentidos, retratar o outro não é tão diferente 
de retratar a si. O autorretrato não é mais “verdadeiro”, tampouco 
menos implicado em uma relação de poder. Sejam produzidas por 
mim ou não, todas as imagens de mim partem da capacidade do 
fotógrafo (que, no caso do autorretrato, sou eu mesmo) de selecionar 
o ângulo e o enquadramento, comunicando à audiência aquilo que, 
por alguma razão, é desejável que eles vejam. O retrato de uma pessoa 
(mesmo que sensível, autêntico e bem-produzido) não alcança a 
pessoa em essência (supondo que tal essência exista), assim como 
a representação de um cachimbo não substitui o cachimbo (tente 
fumá-lo!). Talvez a popularização do autorretrato nas redes sociais 
signifique exatamente isso: nossa dificuldade de abrir mão do controle 
e, sem máscaras, deixarmo-nos retratar pelo olhar do outro ou nossa 
falta de interesse em abordar o poder como um elemento constitutivo 
da vida humana. 

A entrevista biográfica tem sido a ferramenta mais utilizada 
para subsidiar análises em escala individual. Por isso, o primeiro 
problema metodológico que precisamos resolver é o de passar do 
relato autobiográfico (autorretrato) para o retrato sociológico. Em 
uma análise sociológica em escala individual, estamos geralmente 
inferindo as disposições de um sujeito de pesquisa a partir dos fatos 
que ele mesmo narra sobre sua vida. Até porque nenhuma narrativa 
se constrói sem tomar para si um ponto de vista particular; a narrativa 
autobiográfica do sujeito não poderia deixar de tentar “vender” para 
o entrevistador uma imagem mais ou menos acabada de si mesma. 
Na atenção diferenciada que dá aos contextos de prática, na ênfase 
que emprega neste ou naquele acontecimento, o entrevistado vai 
alimentando o entrevistador com os elementos que mais bem vendem 
sua versão de si.
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É importante destacar que não se trata aqui de conceber o 
entrevistado como um “vendedor” no senso estrito do termo, nem 
como um sujeito de má fé que argumenta uma versão falsa da sua 
própria história, preocupado com o que dela não deve ser sabido. 
Frequentemente, é de muito boa fé que o entrevistado entregue seu 
relato. Contudo, a adoção e defesa de um ponto de vista sobre si 
mesmo pelo entrevistado é, antes de qualquer coisa, uma condição 
inescapável à sua produção autobiográfica (BAKHTIN, 2011). 
Igualmente, deveria ser considerado indispensável ao entrevistador 
(nem todas as tradições de pesquisa concordam com isso) guardar 
alguma distância do autorretrato que se comunica na entrevista. 
Afinal, há sempre algo no entrevistado que não vem claramente à sua 
consciência, mas que poderia ser importante para compreendê-lo. O 
distanciamento do autorretrato nesse processo analítico equivale, 
portanto, à busca por um excedente de visão que nos permita ver 
além do horizonte consciente do entrevistado.

Ao lado dos elementos que o entrevistado destaca, existem 
inúmeras informações importantes que se revelam quando o 
entrevistador faz perguntas que o entrevistado não poderia antecipar 
ou não teria escolhido para falar sobre si. É justamente nessas 
situações que o entrevistador tem a oportunidade de ganhar um 
excedente de consciência sobre o entrevistado. Segundo Lahire 
(2004), ao contrário da ideia ingênua ou demagógica de que toda a 
verdade sai diretamente da boca dos entrevistados, “o sociólogo não 
faz completamente o seu trabalho a não ser quando analisa também 
os inúmeros aspectos da vida passada ou presente do entrevistado 
que não entram no campo de consciência e de interesse deste” 
(LAHIRE, 2004, p. 314).

Os erros metodológicos que se poderiam cometer aqui 
são dois: o primeiro ocorre na entrevista; o segundo, na análise. 
Durante a entrevista, é importante que o entrevistador não se deixe 
levar completamente pelas perguntas que o entrevistado põe a si 
mesmo, pela seleção que ele opera na descrição de personagens e 
acontecimentos. É importante tentar fazer-lhe perguntas que ele 
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mesmo não faria, perguntas para as quais ele não tem respostas prontas. 
Essas são as perguntas que mais provavelmente darão material para 
saltar, na análise, de uma mera reprodução do autorretrato entregue 
pelo entrevistado para um retrato mais genuinamente sociológico, 
incorporando em si o que poderíamos chamar de princípio da não-
consciência: os atores sociais nem sempre têm consciência completa 
das razões que condicionam suas práticas. Em segundo lugar, é 
preciso, ao longo da análise, não ignorar os traços disposicionais 
que podem ser extraídos de partes importantes da entrevista 
negligenciadas pelos próprios entrevistados. Justamente por não 
poder pressupor que o entrevistado está o tempo todo consciente 
das razões de suas ações, o sociólogo deve investir esforços para 
adquirir algum excedente de visão que lhe permita realizar uma 
análise além daquela que o entrevistado faz de si.

Por outro lado, cumpre reconhecer que as versões de si 
comunicadas pelos entrevistados podem ser altamente esclarecedoras 
dos princípios organizadores das suas práticas e quase nunca são 
completamente fantasiosas ou ilusórias. Frequentemente, esses 
autorretratos incorporam conclusões importantes que os sujeitos 
elaboraram genuinamente no convívio e no confronto com pessoas 
próximas (“minha mãe diz que eu sou muito...”; “meus colegas dizem 
que eu deveria ser mais...”). Evidentemente, uma afirmação do tipo “eu 
sou muito hedonista” não pode ser considerada evidência empírica 
suficiente para configurar qualquer tipo de disposição hedonista, 
mas pode despertar o entrevistador para fazer outras perguntas que 
ele não tinha (e nem poderia ter) imaginado fora do curso próprio 
da entrevista.

A entrevista: matriz e estratégias  
de condução

A metodologia dos retratos sociológicos pode ser empregada 
com propósitos bastante diferentes. A proposta original de Lahire 
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consistia na realização de seis entrevistas com oito pesquisados sobre 
“temas relacionados à escola, ao trabalho, à família, à sociabilidade, 
ao lazer, às práticas culturais e ao corpo” (LAHIRE, 2004, p. 32), sendo 
que cada entrevista durava em média 2,2 horas. Foram entrevistados 
sujeitos de classe média com perfis bastante distintos, selecionados 
em função da proximidade com o entrevistador – deveria ser alguém 
conhecido, porém não pertencente ao mesmo círculo de sociabilidade 
– em intervalos de uma semana a um mês entre cada entrevista. 
A variedade de contextos e atores investigados se justificava em 
função do objetivo dessa obra: “atualizar e interpretar as variações 
contextuais dos comportamentos e atitudes dos indivíduos singulares 
(variações intraindividuais)” (LAHIRE, 2004, p. 20). Assim, a obra 
apresenta retratos sociológicos longos (de 20 a 50 páginas) sobre 
aspectos variados da vida do ator que permitem a Lahire avaliar seu 
dispositivo metodológico. Entendemos, então, que essa formulação 
original não invalida a possibilidade do uso dos retratos de “forma 
aplicada”, ou seja, “subordinada a um problema de pesquisa 
direcionado”, como proposto por Lopes (2012). O próprio Bernard 
Lahire experimentou a realização de retratos sociológicos mais 
direcionados, posteriormente, em A cultura dos indivíduos (LAHIRE, 
2006). Os usos dessa metodologia para propósitos da educação ou 
da educação científica geralmente implicam retratos mais concisos 
e direcionados. 

Poder e compreensão empática

Uma questão prática que geralmente se impõe ao entrevistador 
diz respeito ao papel da empatia durante o processo de entrevista. 
Dependendo da maneira como a entrevista é conduzida, ela pode se 
tornar um tipo de confissão íntima ou um espaço para manifestar 
sentimentos viscerais (tristeza, rancor, mágoa) que o entrevistador 
não pode ignorar sem se desumanizar. De fato, a empatia funciona, 
no curso da entrevista, como um elemento indispensável à escuta e 
à construção de uma atmosfera de confiança mínima dentro da qual 
entrevistado e entrevistador se comunicam.
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Pela entrega que a entrevista biográfica supõe, ela costuma 
ser uma experiência emocionalmente rica e complexa tanto para o 
entrevistado quanto para o entrevistador. Nesse sentido, é preciso 
estar atento às relações de poder que se travam entre os dois e aos 
sentimentos que essa relação pode eliciar. Na estrutura das relações 
pertinentes, quem é você em relação ao entrevistado? Quem é 
ele em relação a você? Quando a entrevista começa, nós não nos 
relacionamos verdadeiramente com o outro, mas com aquilo que 
podemos presumir de sua posição e da forma como ele se apresenta. 
Sabemos se é homem ou mulher, como se veste, que conhecidos 
temos em comum, e, geralmente, sabemos sua profissão. A primeira 
relação estabelecida entre entrevistado e entrevistador tem essas 
questões como ponto de partida.

No estudo que apresentamos neste livro, uma de nossas 
entrevistadoras era aluna de graduação e, após muito preparo, 
entrevistou sozinha alguns professores experientes (com mestrado e 
doutorado). Ao saberem que ela era “somente uma aluna de graduação”, 
demonstraram desapontamento e ela se sentiu desprestigiada. Há 
outros casos em que os entrevistados se sentem constrangidos 
pelo entrevistador por presumirem (com ou sem razão) que a 
posição profissional do entrevistador é mais nobre. Já nos ocorreu 
de o entrevistado se insinuar sensualmente para a entrevistadora 
que, constrangida, teve dificuldade na condução da entrevista. 
Sentimentos são manifestados e é importante estarmos atentos ao 
fato de que alguns deles (não todos) dizem respeito a um tipo de 
relação de força que tende a se estabelecer na entrevista. Levar em 
consideração sua posição frente ao entrevistado (no conjunto das 
relações pertinentes) pode ser importante para antecipar os jogos 
de poder que provavelmente ocorrerão (BOURDIEU, 2007a).

Ao estarmos conectados com nossa própria história, nossas 
fragilidades, nossa dor, teremos mais condições de reagir de maneira 
adequada quando o entrevistado compartilhar seus sofrimentos e 
dificuldades. Afinal, a desconexão com nossas próprias fragilidades 
está na raiz da nossa dificuldade de responder empaticamente às 
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dificuldades do outro (LOWEN, 1983). Há, contudo, algumas situações 
indesejáveis que podem ser praticadas na entrevista em nome da 
empatia – sobretudo quando não se trata de empatia genuína.

Quando entrevistamos alguém, podemos ter profundos insights 
sobre nossa própria vida, mas a entrevista não é para nós nem sobre 
nós. Ela é uma experiência para o outro e sobre o outro. Como 
entrevistadores, precisaremos lidar com a insegurança (nossa e do 
entrevistado). Tentando promover o clima de empatia, podemos ser 
levados a dizer “eu entendo perfeitamente sua situação” todas as vezes 
em que o entrevistado se aproximar de um assunto emocionalmente 
difícil. O primeiro problema que resulta desse tipo de intervenção 
é que ela abrevia o curso da entrevista. Afinal, com essa pergunta, 
o entrevistado se vê livre de verbalizar os detalhes de sua história. 
Também é possível que, na verdade, essa compreensão pretensamente 
empática do entrevistador resulte de ele ter projetado sua própria 
história na história do outro. Há, portanto, boas razões para não 
empregar esse tipo de recurso. Será preferível pedir ao entrevistado 
que “explique melhor”. Tanto para o processo de reflexão quanto 
para a coleta de dados, é fundamental que o entrevistado verbalize 
suas ponderações. Não podemos basear nossas inferências naquilo 
que somente o entrevistador foi capaz de imaginar justamente por 
ter projetado sua história no outro.

Ainda na relação entrevistado-entrevistador, é importante 
observar que alguns entrevistados tendem (de maneira mais ou 
menos inconsciente) a assumir o controle da entrevista. Na medida 
em que os entrevistados aprendem a antecipar as perguntas que serão 
feitas, é possível que eles mesmos se coloquem as questões e que 
as respondam em seguida (BOURDIEU, 2007a). Esse movimento é 
geralmente um processo reflexivo genuíno, mas também corresponde 
a um processo de tomada do controle. Quanto mais o entrevistado 
fala sem ser questionado ou interrompido, mais liberdade ele terá 
para selecionar as experiências que fortalecem seu autorretrato. 
Em outras palavras, quando o entrevistado assume a condução da 
entrevista, ele prolonga a permanência da sua narrativa no domínio 
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da própria consciência: é mais provável que ele chegue primeiro a 
conclusões mais ou menos conhecidas sobre si mesmo se não for 
interrompido e se caminhos diferentes não lhe forem sugeridos. 
Assim, é desejável que o entrevistador faça perguntas inesperadas e 
capazes de deslocar o curso da narrativa. A produção de um retrato 
sociológico presume ver além daquilo que já se tem consciência.

O que perguntar?

Até agora destacamos duas situações a serem evitadas: (1) 
dizer que compreende o que o entrevistado está falando com o 
propósito de forjar uma atmosfera superficial de empatia que, na 
verdade, impede o entrevistado de se expressar completamente; (2) 
deixar que o entrevistado assuma o controle irrestrito da entrevista, 
fazendo suas próprias perguntas e mantendo-se na zona da sua 
experiência consciente. Mas quais perguntas o entrevistador deve 
ser encorajado a fazer?

Em algum momento (mesmo que não necessariamente na 
primeira entrevista), será preciso localizar o entrevistado na estrutura 
das relações de classe. Afinal, nossa análise individual proposta por 
Lahire tem como pano de fundo a teoria de Bourdieu. Isso significa 
que será preciso determinar aproximadamente o volume e a estrutura 
do capital familiar e, com isso, traçar as práticas esperadas para a 
posição na qual o sujeito foi socializado (BOURDIEU, 2006). Esse 
posicionamento, mesmo que aproximado, nos permitirá resgatar o 
habitus daquela classe. Conforme já vimos, é esperado que famílias 
de classe média bastante escolarizadas tenham uma disposição 
rigorista com relação aos estudos e que realizem trajetórias escolares 
mais prestigiadas enquanto, para as famílias de classe popular, 
esperamos observar a lógica do necessário e a realização de trajetórias 
escolares mais curtas. No campo científico, é esperado que atores 
mais marginais sejam mais heterodoxos, enquanto atores com maior 
prestígio científico sejam mais ortodoxos. Quando afirmamos que 
uma pessoa pode ser autêntica, nós sempre fazemos isso contra o pano 



47

de fundo da “normalidade”, contra os traços tipicamente esperados 
de uma pessoa nas mesmas circunstâncias. Por exemplo, o sucesso 
escolar em meios populares ou o enriquecimento de alguém muito 
pobre só surpreendem porque não são a regra. Nossa análise parte, 
portanto, dessa regra. Dada uma caracterização da origem social do 
entrevistado, as perguntas mais interessantes são aquelas que criam 
oportunidade para explicitar em quais aspectos o entrevistado (não) 
escapa ao seu destino social.

Lahire (2004, 2006) destaca algumas perguntas que podem 
surpreender o sujeito e ajudar o processo de identificação das 
variações sincrônicas e diacrônicas no patrimônio de disposições. 
Variações diacrônicas (ao longo do tempo) geralmente são marcadas 
por períodos de hesitação, dúvida, crise, incerteza. A sensação de 
desajustamento que temos nesses momentos geralmente emerge 
de uma dissonância entre as disposições que carregamos conosco 
e as disposições presumidas pelo novo contexto em que vivemos, 
por exemplo, ingressar na universidade ou na prática profissional. 
Esses momentos geralmente exigem (re)inventarmos nossa forma 
de ser e de agir sobre o mundo, contribuindo para a atualização 
do nosso patrimônio de disposições. No domínio da vida familiar, 
podemos experimentar essas transições quando mudamos de cidade, 
nos casamos ou temos filhos, quando perdemos nossos pais ou 
enfrentamos uma doença grave. Por tudo isso, perguntar “quais foram 
seus períodos de hesitação, dúvida, crise incerteza?” pode ser uma 
estratégia preciosa para localizarmos no tempo as transformações 
diacrônicas do patrimônio de disposições.

Em outros momentos, o entrevistado eventualmente chega 
a sínteses das suas práticas que podem denotar disposições. 
Pode dizer, por exemplo: “Acho que sou muito agressivo”. Nessas 
situações, é recomendado perguntar: “Em quais situações você 
(não) é agressivo?”. Perguntas como essa lhe ajudarão a avaliar se há 
evidência suficiente para sustentar uma disposição de agressividade, 
como também permitirão perceber que, em outros contextos e 
situações, o entrevistado pode ser submisso ou apresentar outra 
disposição que concorra com a agressividade.
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Nossa experiência com os retratos 
sociológicos

Em nosso grupo de pesquisa, temos testado diferentes 
caminhos metodológicos para a condução das entrevistas, visando a 
identificação de disposições e produção de retratos sociológicos. Em 
algumas pesquisas, partimos de questões de investigação precisas 
e conduzimos uma entrevista longa com cada sujeito, focada na 
reconstrução de sua trajetória escolar, acadêmica e profissional que 
estivesse, de alguma forma, relacionada com o problema investigado. 
Por exemplo, na tese de Luciana Massi (2013), o enfoque era a 
relação entre os alunos e a instituição e, na dissertação de Wilson 
Nascimento (2014), a preocupação era com o desenvolvimento 
profissional de professores supervisores de um programa de formação 
continuada. Em outros trabalhos, como a tese de Lima Junior (2013) 
e pesquisas posteriores do grupo coordenado por Villani, realizamos 
mais de uma entrevista separando os momentos biográficos ou 
os temas de investigação. Isso nos permitiu o retorno ao mesmo 
investigado com um intervalo de tempo propício ao levantamento 
de hipóteses de disposições testadas em outras entrevistas. Em 
paralelo à mudança na condução da entrevista, tivemos contato com 
outros trabalhos que exploraram detalhadamente a produção de 
roteiros focados na identificação de disposições; merece destaque a 
pesquisa de doutorado de Caetano (2013). Além disso, exploramos 
no grupo o desenvolvimento de um dispositivo analítico pautado nas 
características das disposições descritas por Lahire, que colaborou 
para a sistematização das hipóteses de disposições dos agentes 
(MASSI; AGOSTINI; SILVA, 2017).

Os retratos apresentados nesta obra reúnem pesquisas 
distintas focadas em um mesmo objeto: os mestrados profissionais 
em Ensino de Ciências. Assim, todos os professores entrevistados 
foram convidados a participar do estudo através dos programas de 
pós-graduação nos quais concluíram ou estavam desenvolvendo 
suas pesquisas. Em geral, os atores foram entrevistados inicialmente 
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quanto à sua experiência no mestrado profissional, pois essa era a 
questão de um projeto de pesquisa mais amplo do grupo. Em seguida, 
cada sujeito foi entrevistado mais uma ou duas vezes, visando ampliar 
o relato sobre sua trajetória e testar as disposições encontradas na 
primeira entrevista. 

A transformação da entrevista em retrato envolve a transcrição 
completa ou parcial das entrevistas e a produção de um texto que siga 
uma estrutura cronológica de apresentação da vida do ator, construído 
a partir das lentes da sociologia disposicionalista. Isso implica 
construirmos uma história que evidencia o papel da heterogeneidade 
das vivências sociais dos entrevistados, incorporadas na forma de 
disposições, competências, apetências. Em função da diversidade 
das entrevistas realizadas, os retratos tanto apresentam histórias de 
vida completas ou relatos mais focados na socialização profissional 
e acadêmica. Além do retrato, apresentamos algumas hipóteses de 
disposições para cada um dos professores investigados. Embora 
esses momentos sejam separados no texto, a construção dos retratos 
e o levantamento das hipóteses de disposições acontecem de forma 
totalmente articulada, uma vez que as informações de cada material 
se retroalimentam. 

A produtividade dos retratos 
sociológicos

A metodologia dos retratos sociológicos nos conduz a um 
novo olhar na medida em que inscreve a experiência científica e 
educacional de um ator individual no conjunto de sua trajetória social. 
Com efeito, a experiência de um ator individual no ensino de ciências 
estará intimamente ligada a outras experiências de socialização. Ao 
mesmo tempo, dificilmente poderia ser compreendida de maneira 
mais abrangente, sem colocarmos o ensino de ciências em relação a 
outras esferas da atividade humana, na qual seus atores individuais 
também são educados (eg., família, escola, trabalho, religião, prática 
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esportiva e outros espaços da vida cultural). É justamente quando 
situamos o ensino de ciências nos diversos contextos individuais 
que conseguimos encontrar respostas para perguntas tipicamente 
feitas na pesquisa sobre formação de professores de ciências: como a 
trajetória escolar e acadêmica do professor é incorporada e constitui 
sua prática docente? Quais são as reais contribuições e condições 
de contribuição dos cursos de formação para a incorporação e 
ressignificação de atitudes e práticas específicas dos professores 
de ciências? Quais aspectos da prática docente a formação inicial 
não aborda? Em que medida o domínio do conteúdo representa 
um desafio ou um obstáculo para os professores de ciências? Em 
que medida a atuação profissional do docente incorpora elementos 
externos advindos de formações diversas vivenciadas ao longo de 
sua trajetória? Quais são os principais desafios enfrentados e as 
estratégias de superação utilizadas por professores experientes 
em suas carreiras? Qual é o impacto das políticas de formação e 
de valorização profissional na permanência dos professores na 
docência?

Ainda que a metodologia dos retratos sociológicos possa ser 
situada ao lado de outras metodologias qualitativas, é importante 
sublinhar suas características distintivas. A saber, não buscamos 
nesses retratos uma visão “holística” qualquer do entrevistado. O que 
fazemos no processo de produção do retrato é justamente identificar 
as marcas do social no indivíduo, estabelecendo uma ponte entre 
os contextos macrossociológico e individual. Com efeito, dessa 
orientação emerge uma das principais potencialidades dos retratos.

A busca por um excedente de visão sobre a narrativa 
autobiográfica do entrevistado, geralmente, conduz a resultados de 
pesquisa consistentes e coerentes. Esses resultados são construídos 
tendo como norte um problema de investigação e condensam 
dados e análise no mesmo documento, ou seja, são produzidos a 
partir de um referencial teórico sociológico de base, cujo produto é 
coerente com essa filiação teórica. Poucas metodologias da área de 
pesquisa em Ensino de Ciências contemplam esses três aspectos. 
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Considerando essas potencialidades, acreditamos que a adoção dos 
retratos sociológicos seja frutífera para as pesquisas em Educação 
em Ciências que pretendam uma análise sociológica das práticas 
individuais, inscrevendo a experiência com a educação científica no 
conjunto da experiência social de cada ator.

Considerações finais

Enfim, Lahire apresenta argumentos importantes em dois 
sentidos. O primeiro deles é o de estabelecer uma relação mais crítica 
e uma “distância saudável” desde as análises macrossociológicas, 
que sempre operam simplificações e abstrações tremendas sobre 
os indivíduos que constituem os grandes coletivos analisados. Essa 
“distância saudável” das grandes estatísticas é muito importante tanto 
para a análise sociológica quanto para a vida diária de profissionais 
educadores. Por exemplo, fora do domínio das grandes estatísticas, 
faz muito sentido falar no sucesso escolar da classe popular. Ainda 
que a chance de sucesso seja mais rara nesses meios, um educador 
fixado nas grandes estatísticas pode adotar uma posição muito 
fatalista com relação a seus alunos da classe popular. Se, ao nível 
macrossociológico, há uma correspondência mais ou menos clara 
entre classes dominantes e cultura dominante, essa relação não se 
verifica tão nitidamente à escala individual. O segundo sentido das 
contribuições de Lahire, já bastante destacado desde o início deste 
texto, consiste em estabelecer um modo propriamente sociológico 
para o tratamento da individualidade.

Em síntese, apresentamos nesta introdução o caminho de 
construção de uma interpretação disposicionalista do indivíduo. A 
adoção desse método aplicado às diferentes questões de pesquisa 
que nortearam essa obra permite condensar dados e análises em um 
único produto: os retratos sociológicos. 
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Marcelo 
Navarro

Por Olivia Prazeres, Priscila Norte
e Paulo Lima Junior
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Marcelo Navarro1 é um homem de 42 anos, casado e sem 
filhos, nascido em uma família da fração menos escolarizada 
da classe média. Seu avô paterno era dono de gráfica e seu pai, 
comerciante. Sua mãe e sua avó paterna eram donas de casa. 
Marcelo possui duas irmãs: uma gêmea e uma mais velha. Ambas 
cursaram magistério e são professoras da rede municipal. Marcelo 
cursou parte do ensino fundamental em escola estadual e, na 
quinta série, ingressou, por meio de prova, em uma instituição 
federal pertencente às forças armadas, onde permaneceu até 
terminar o terceiro ano do ensino médio. Marcelo passou por 
diversas dificuldades durante esse período (principalmente em 
matemática), porém nunca foi reprovado em nenhuma série. 
Durante o segundo ano do ensino médio, Marcelo começou a 
estudar à noite, pois precisou trabalhar em período integral e isso 
atrapalhou bastante sua rotina de estudos. 

No terceiro ano do ensino médio, Marcelo decidiu encerrar 
o contrato de menor aprendiz, pois estava sendo transferido 
para uma unidade de sua escola onde só havia aula no período da 
manhã. Aos 13 anos, Marcelo começou a jogar basquete. O início 
da prática se deu de maneira despretensiosa, apenas para poder se 
tornar sócio de um tradicional clube da cidade. Porém, aos poucos, 
o esporte se tornou uma de suas paixões. O basquete foi um dos 
principais responsáveis pelo desenvolvimento de sua resistência, 
disciplina e autoconfiança. Marcelo decidiu fazer o curso de Física 
aos 12 anos, no entanto, a decisão de ser professor só veio depois 
de seu ingresso em uma universidade federal da região. Marcelo 
passou no primeiro vestibular para o bacharelado em Física, aos 17 
anos. Devido ao baixo rendimento na universidade, foi convidado 
a mudar para a licenciatura. 

Somente após oito anos da mudança de curso, Marcelo se 
tornou licenciado em Física. Ele imediatamente começou a prestar 
concursos, sendo aprovado em diversos deles. Cinco anos após a 
obtenção do diploma, Marcelo ingressou no mestrado profissional 

1 Agradecemos imensamente aos colaboradores Wilson Elmer Nascimento e Juliana Maia pela condução de duas das três entrevistas 
realizadas com Marcelo Navarro.
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(MP) e obteve a titulação de mestre no tempo previsto. Atualmente, 
ele é professor da rede federal de ensino, em uma escola de ensino 
médio, onde desenvolve um projeto de Física Avançada e Cálculo 
para um seleto grupo de alunos que almeja prestar vestibular para 
cursos de ciências exatas.
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Família: tragédias e reconstruções

Marcelo Navarro é filho de Anderson e Adriana, natural da 
região Sudeste do Brasil e foi criado em um bairro dito de classe média 
baixa. Os avós paternos de Marcelo eram de uma família simples, de 
pouca escolaridade e do interior da região Nordeste. A avó, Josefa, 
cuidava da casa e da família e o avô, Vanderlei, tinha uma pequena 
gráfica. Josefa e Vanderlei se mudaram para uma das capitais do 
Sudeste em busca de melhor condição de vida para seus filhos. No 
entanto, devido aos avanços tecnológicos, a gráfica da família entrou 
em falência e o avô de Marcelo passou a ser representante comercial 
de outras gráficas e a revender diversos produtos para sustentar a 
família. O pai de Marcelo, Anderson Navarro, tinha pouca escolaridade 
e era comerciante, dono de uma pequena e modesta adega de vinhos: 
“parecia mais um boteco”. Marcelo conta que a família de sua mãe 
era abastada. Seus avós maternos tinham dois filhos: Adriana e 
Carlos. A mãe de Marcelo, Adriana Navarro, fez curso técnico em 
contabilidade, mas cuidava da casa e dos filhos. O casal Navarro 
teve três filhos, os gêmeos Marcelo e Maiara e a mais velha, Cintia. 
Marcelo e suas irmãs cresceram em um ambiente aconchegante: 
“mas eu era o chamego dela [da mãe]”. Apesar de não terem vivido 
com luxo, não faltava nada para a família. Desde pequeno e por toda 
a juventude, Marcelo e sua família frequentavam a igreja evangélica.

Marcelo iniciou os estudos aos seis anos em uma escola 
pública do estado e cursou todas as séries iniciais nessa escola. Ele 
não tem muitas lembranças, mas conta que era uma escola típica 
de ensino infantil, com salas pequenas, mesas e cadeiras, cantina e 
um pátio grande. A mãe de Marcelo queria que os filhos estudassem 
numa instituição federal renomada e o acesso a essa instituição se 
dava por meio de uma prova. Foi aprovado na seleção da escola, mas 
com nota insatisfatória em matemática. O que tornou possível a 
aprovação de Marcelo foi a nota que ele tirou em português. Marcelo 
permaneceu nessa instituição até o fim do ensino médio.
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Quando Marcelo tinha 13 anos, seu pai, Anderson Navarro, foi 
brutalmente assassinado ao reagir a um assalto enquanto trabalhava 
em sua adega, o que trouxe diversas mudanças em sua trajetória: 
“isso não me influenciou na escola, mas me fez pensar mais na vida”. 
Marcelo conta que, no sepultamento do seu pai, pensou: “Agora eu 
sou o homem da casa, né?” e já começou a articular sua desistência 
da escola para trabalhar e sustentar a família, pois acreditava que sua 
mãe não teria condições de sustentar a família. Nesse momento, a 
família de Adriana se uniu. A mãe de Adriana, Antônia, foi morar com 
a filha e os netos (Marcelo e suas irmãs). Vanderlei, pai de Adriana, 
mesmo sem ter uma renda alta, ajudou a família financeiramente 
até que eles se estabilizassem. Carlos, o irmão de Adriana, também 
os ajudou. Diante da necessidade, a mãe de Marcelo decidiu que 
era hora de começar a trabalhar fora de casa. A família passou por 
momentos difíceis.

Adriana Navarro, a mãe de Marcelo, foi responsável por 
impedir que ele desistisse de estudar. Marcelo conta que sua mãe 
sempre cobrou dos filhos bons resultados escolares, mas acredita 
que grande parte dessa cobrança seja decorrente de uma relação de 
competitividade que Adriana mantinha com sua madrinha, Giovana, 
casada com o irmão de Anderson. O casal também possui três filhos 
(duas meninas e um menino) um pouco mais velhos que Marcelo e 
suas irmãs. Os padrinhos de Marcelo sempre investiram muito na 
educação dos filhos. As crianças estudaram em instituições privadas 
de excelência. Resultados desse investimento são as profissões 
escolhidas pelos primos de Marcelo. Os dois mais velhos são doutores 
em química e em enfermagem e ocupam cargos de alto escalão. 
A prima mais nova é engenheira e possui um bom emprego. A 
mãe de Marcelo queria que seus filhos ocupassem esses cargos e, 
por isso, investia insistentemente na escolarização dos filhos. Ela 
inscreveu sua filha mais velha, Cintia, na mesma prova que Marcelo 
realizou, mas Cintia não conseguiu aprovação. Logo depois, por 
Marcelo ter sido aprovado, Adriana dedicou todos os seus esforços na 
escolarização dele. As irmãs de Marcelo cursaram o ensino médio na 
modalidade Normal (um tipo de escola de ensino médio habilitada a 
formar professoras das séries iniciais do ensino fundamental) numa 
instituição pública.
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Um ano após a morte de Anderson, Antônia retornou para sua 
casa e Marcelo foi com ela. Ele relata que a mudança ocorreu por 
não suportar a depressão que assolava sua mãe. A casa dos avós de 
Marcelo era em um bairro de classe média que ficava a 30 minutos 
da casa onde sua mãe morava. Além de Marcelo, um outro neto do 
casal morava com eles. Marcelo sente muita admiração pelo avô, 
Vanderlei: “A única coisa que meu avô fazia que eu não faço é tomar 
cachaça, de resto [...] tudo o que ele [o avô] podia fazer para agradar 
os filhos e os netos, ele fazia. E, principalmente, não deixava ninguém 
passar necessidade”.

Marcelo trabalhou como menor aprendiz para ajudar 
financeiramente sua mãe e seus avós. Nesse período, ele trocou o turno 
de sua escola. Com o trabalho, ele pôde pagar a primeira conta de 
consumo de luz. Essa atitude lhe trouxe sensação de responsabilidade 
e de satisfação. Dentro de suas possibilidades, Marcelo realizava 
o pagamento de alguma conta das famílias. Aos 17 anos, Marcelo 
retornou para casa de sua mãe, mas relata que não gostava de 
morar com ela, pois Adriana sempre cobrou mais rendimento e 
responsabilidade dele do que de suas irmãs. Marcelo decidiu retornar 
à casa de sua avó, pois ele não tolerava mais as cobranças da mãe. 
Ele se refere à pressão feita por sua mãe como quesito essencial para 
que ele tenha adquirido responsabilidade: “foi uma cobrança do tipo: 
‘Você tem que estudar para conseguir o que você quer’”. Ele diz que 
sua mãe o ensinou a investir nos estudos de maneira obstinada: “Hoje 
eu me cobro como minha mãe me cobrava. Eu me exijo o mesmo”. 
Apesar de toda essa demanda por estudo e responsabilidade, Marcelo 
conta que sua mãe nunca sugeriu que ele seguisse uma determinada 
carreira. “Nunca se intrometeu [com perguntas] do tipo: por que não 
faz Medicina? [ou com frases desmotivadoras] como: Física vai te 
fazer passar fome!”. Seus tios eram os responsáveis por esse tipo de 
cobrança. Adriana Navarro, a mãe, dizia que Marcelo deveria cursar 
algo que o realizasse.
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Matemática e a boa vontade cultural

Na seleção de ingresso na escola onde cursou o ensino 
fundamental e médio, apesar de ter sido aprovado, Marcelo tirou 
nota quatro (de dez pontos possíveis) em Matemática. Sua base na 
disciplina era muito fraca e isso lhe rendeu muitos problemas ao 
longo da 5ª série (atual 6º ano). A instituição onde Marcelo estudava 
não permitia reprovações: o aluno que obtivesse desempenho 
insatisfatório em dois anos era desligado da instituição. Adriana, 
no entanto, reconhecia a dificuldade de Marcelo: “minha mãe me 
dizia que, como eu era oriundo de uma escola fraca, eu tinha o 
direito de reprovar no primeiro ano que estava na escola”. Diante da 
possibilidade de desligamento (“precisava tirar nove [pontos] em 
cada uma das duas últimas provas”), Adriana incluiu Marcelo numa 
turma de uma “explicadora” (professora que ministrava aulas de 
reforço). Salete ensinava dez alunos ao mesmo tempo, em torno de 
uma mesa grande. Marcelo conta que eram alunos de diversas idades 
e necessidades educacionais, mas que Salete dividia sua atenção 
igualmente a todos. Marcelo atribui a essa professora seu atual gosto 
pela matemática: “ela me ensinou o que eu podia ou não fazer com 
os números”.

Entrevistadora: Qual era a diferença dela para a professora 
da escola?

Marcelo: Eu acho que tinha uma parcela de culpa minha. 
A professora passava os exercícios na escola e eu não fazia. E a 
professora não estava se preocupando se eu realizava as tarefas de 
casa ou não. E ali [na professora particular] não. Estava sendo pago 
e eu tinha que mostrar desempenho, produtividade. Até porque 
minha mãe estava pagando. [...] Eu aprendi a lidar com os números 
e a matemática para mim passou a ser uma coisa muito fácil”.

Essa situação é marcante na trajetória da Marcelo, pois, 
a partir do momento em que ele melhorou seu desempenho em 
matemática, começou a se tornar fascinado pela matéria: “existiram 
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dois períodos na minha vida: o que eu não sabia matemática e o que 
eu sabia matemática”. Marcelo passou a consumir livros que dessem 
continuidade ao que ele tinha lido, mesmo que não fizesse parte de 
sua grade curricular. Utilizava desde livros de sua irmã mais velha até 
livros emprestados por seus vizinhos. Estudava tão obstinadamente 
que o conteúdo ministrado na série que estava cursando começou a 
lhe parecer simples demais.

Aos 13 anos, Marcelo conheceu o Cálculo Diferencial e Integral 
e começou a questionar seus professores sobre derivadas e integrais. 
No entanto, seus professores diziam que ele só aprenderia esse 
conteúdo se entrasse em algum curso das ditas ciências exatas e essas 
respostas incomodavam Marcelo. Após se fascinar pelos quadros 
negros repletos de desenhos de roldanas, perguntou a um inspetor 
o que significavam aqueles desenhos. O inspetor, que era estudante 
de Astronomia, disse que eram desenhos da disciplina Física. “‘Em 
Física tem muita Matemática?’, eu perguntei”. Marcelo recebeu do 
inspetor uma resposta positiva e soube que a Física estuda diversos 
fenômenos da natureza. De posse dessas informações, Marcelo 
decidiu que faria graduação em Física.

Marcelo conta que, mesmo sem entender muita coisa, lia os 
livros de Física e tentava fazer os exercícios, pois o que ele mais 
gostava na Física era a Matemática. Aos 15 anos, Marcelo realizou um 
curso de férias sobre cálculo diferencial e integral, no qual aprendeu 
técnicas que usa até hoje com seus alunos do projeto. Observe como o 
comportamento de Marcelo é marcado por boa vontade cultural. Seu 
consumo de Matemática e Física é tão obstinado quanto o consumo 
de arte por cidadãos não iniciados, que vão ao museu regularmente e, 
sem condições de decifrar efetivamente as obras que ali se encontram, 
parecem ser movidos pela esperança de um dia compreendê-las. Tudo 
indica que Marcelo jamais atingiu uma efetiva distinção entre seus 
pares no que diz respeito ao domínio matemático (ele não se tornou 
o melhor aluno da turma), mas a obstinação com que ele buscava 
intensificar e acelerar seu aprendizado era notável.
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A paixão pelo basquete

Ainda menino, Marcelo desenvolveu um corpo alto e esguio, 
ideal para a prática de basquetebol. Aos 12 anos de idade, um amigo 
de sua escola o convidou para jogar basquete em um clube tradicional 
do estado. A princípio, ele não demonstrou muito interesse, mas, por 
insistência do amigo, decidiu conhecer o esporte. Após conhecer o 
local, Marcelo quis ser atleta do time por conta da oportunidade de 
se tornar sócio do clube e usufruir de sua infraestrutura.

Nos primeiros treinos, Marcelo enfrentou grandes dificuldades. 
Sua falta de coordenação motora e ausência de técnica não permitiam 
que ele fizesse muitas coisas. Para desenvolver suas habilidades e os 
fundamentos, Marcelo começou a fazer um intensivo de aulas antes 
dos treinos: “eu fazia a escolinha do professor Nelson e, em seguida, 
tinha o treino do mirim, que era o treino do time em que meu amigo 
jogava e era a categoria para qual ele me convidou para jogar. Mesmo 
sem saber nada, eu treinava com os atletas de lá. Na hora da parte 
tática, o técnico me devolvia para a mão do professor Nelson para 
eu treinar os fundamentos”.

Na mesma época, Marcelo estava se descobrindo competente 
em Matemática. Essa descoberta da sua capacidade de superar 
dificuldades mediante esforço marcou, por conseguinte, tanto a vida 
esportiva quanto a vida escolar de Marcelo. No basquete, ele só foi 
se tornar importante para o time um ano mais tarde “Aí eu era Deus! 
Aprendi a jogar, né?”. Nesse período, ele ganhou notoriedade e se 
tornou, junto ao seu time, campeão estadual pela primeira vez. Com 
o bom desempenho durante os jogos, Marcelo recebeu propostas de 
diversas equipes: “com escola, apartamento, tudo pago”. Contudo, 
Marcelo não foi estudar em outras escolas e estados, pois sua mãe 
não concordou que ele fosse para longe da família com a pouca idade 
que tinha.

A autoconfiança é um elemento bastante presente na narrativa 
de Marcelo ao relatar sua trajetória no esporte. Por diversas vezes, ele 
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cita os títulos obtidos, a excelência na sua performance e a admiração 
que os treinadores nutriam por ele: “eu estava com tanta ‘fome’ de 
jogar basquete que eu comecei a treinar e o professor se ‘amarrou’. 
Eu estava jogando muito, parecia que eu não tinha nem parado. Ele 
disse: ‘Você é o craque!’. Joguei vários jogos e fui convocado para a 
seleção do estado.”.

Não há indicativos de que, em matemática, ele tenha se tornado 
tão distinto. Ele não reportou ter se tornado o melhor aluno da turma, 
da escola, do estado. Sua vitória foi ter sido aprovado sem ficar de 
recuperação. Alguns percalços posteriores de Marcelo ratificarão 
que ele não se tornou um talento excepcional em matemática assim 
como era no basquete. Contudo, a autoconfiança aprendida na 
prática esportiva parece ter se transferido para sua relação com 
a matemática: “eu aprendi de tal forma que eu tirei os dois noves 
para passar, houve até algumas notas 10 em testes que eu tirei. [...] 
consegui passar direto em matemática”.

Marcelo acredita que o basquete foi também responsável por 
mantê-lo afastado da vida boêmia. Grande parte dos amigos com 
quem convivia estavam viciados em drogas e entorpecentes. Após 
seu ingresso no basquete, além do círculo de amizade de Marcelo ter 
mudado, os treinos exigiam um corpo saudável e mantinham o jovem 
ocupado: “era treino segunda, quarta e sexta e, perto das finais, terça 
e quinta também. Os jogos eram aos fins de semana.”.

Aos 16 anos, com muito pesar, Marcelo precisou abandonar os 
treinos. Ele começou a trabalhar em uma empresa de tecnologia de 
grande porte em horário integral. À noite, Marcelo ia para a escola. 
Nessa época, estava cursando o segundo ano do ensino médio. Não 
lhe sobrava tempo para o esporte. Em determinado momento do 
ano, a instituição em que Marcelo estudava entrou em greve, e ele 
retornou ao basquete por dois meses. Marcelo afirma que, para ele, o 
importante é que ele era considerado um jogador de excelência. Foi 
no time de basquete que Marcelo conheceu seus melhores amigos, 
com os quais mantinha contato até a época da entrevista. Marcelo 
frisa constantemente que o esporte foi o melhor acontecimento de 
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sua vida e que ele nunca pretendeu parar. À época da entrevista, 
Marcelo jogava em um time master em uma liga do estado.

Universidade: um mundo novo

O alto desempenho de Marcelo no ensino médio fez com que 
ele fosse aprovado em duas universidades públicas em seu estado. 
Marcelo optou pela instituição com melhores índices acadêmicos 
e ingressou para o bacharelado em Física em 1993. Devido à sua 
renda familiar, Marcelo recebia auxílio-alimentação da universidade. 
Como ele vinha de uma educação muito rígida, tanto por parte 
da mãe quanto pelo basquete, ficou assustado com toda liberdade 
que a universidade proporcionava: “não tem pai, não tem mãe pra 
te cercear”. Dentro da universidade, ele podia entrar e sair da aula 
quando quisesse, podia faltar à aula para ir às festas do campus: 
“era uma bomba de liberdade com a qual eu não soube lidar”. Ele 
não havia sido preparado para aquilo. A autoconfiança de Marcelo 
o prejudicou logo no início do curso. Ele se considerava muito bom 
em matemática e dizia que sempre aprendia o conteúdo com muita 
facilidade. “achei que ia ser a mesma coisa na faculdade […] achei que 
seria igualmente fácil para mim” e, com isso, Marcelo não frequentava 
as aulas, ficava ocioso pelo campus e descobriu que, na universidade, 
existia uma alta demanda de aulas particulares. Marcelo passou, 
então, a dar aulas de reforço particular para ganhar dinheiro. As 
aulas particulares começaram a gerar uma renda: “lembro quando 
começaram a chegar aquelas notas de cinco, dez reais novinhas na 
minha mão”. 

Um amigo de Marcelo o indicou para ser monitor de Física e 
Matemática em uma instituição privada de grande porte e, logo em 
seguida, Marcelo iniciou esse trabalho. Ele conta que, no início, tinha 
uma boa remuneração por hora-aula trabalhada e que trabalhava 
pouco, mas, ao longo dos meses, percebeu que quanto maior o 
tempo dedicado ao trabalho, maior era o salário ao fim do mês: “eu 
fazia todo tipo de trabalho nessa instituição. Falavam para mim: 
‘Marcelo, procura no jornal quem passou na universidade federal’. 
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Aí eu fazia esses trabalhos e ganhava mais dinheiro [...] e assim eu 
ia fazendo a vida e ajudando em casa. Me sentia muito realizado em 
resolver uma conta ou outra”. Marcelo relata que trabalhava muito: 
“eu ficava na escola de sete horas da manhã até dez horas da noite”. 
Contudo, quanto mais Marcelo trabalhava, mais o seu desempenho 
na faculdade caía. Mesmo não tendo tempo para frequentar as aulas 
de Física, Marcelo continuava se matriculando nas disciplinas e, 
consequentemente, reprovando por não cumprir a carga horária 
mínima de presença exigida nas disciplinas. 

Em 1997, cerca de quatro anos depois de seu ingresso na 
universidade, Marcelo foi chamado pela comissão responsável pelo 
desligamento de alunos da instituição e foi questionado sobre o 
motivo que o levou a ter tantas reprovações. Como Marcelo informou 
que estava trabalhando em escolas, a comissão o incentivou a migrar 
do bacharelado para a licenciatura. Marcelo decidiu trancar sua 
matrícula por um ano para se dedicar mais ao emprego. Em 1998, ele 
retornou à faculdade para cursar a licenciatura em Física. Marcelo 
não escolheu ser professor: ele encontrou na profissão uma forma 
de sustento. Ainda assim, seu desejo era ser Físico Pesquisador: “eu 
queria estudar para ser físico, mas lá fora [no mercado de trabalho] 
eu tinha que ganhar dinheiro, e eu só conseguia ganhar dinheiro no 
ensino”.

Durante o curso de licenciatura, Marcelo conciliou o trabalho 
como monitor com a faculdade, dessa vez cursando as disciplinas 
aos poucos e obtendo um bom rendimento, mas que resultou em 
um longo período de graduação. Após alguns anos como monitor, 
mesmo com uma boa remuneração, Marcelo optou por abandonar 
a monitoria: “eu trabalhava muito e não era reconhecido”. Marcelo 
acreditava que não deveria se acomodar, pois o emprego em que 
estava não lhe dava reconhecimento e não lhe traria um futuro que 
ele considerava melhor: “esse emprego não está me fazendo prosperar 
em nada nessa vida”. É interessante observar como as necessidades 
profissionais de Marcelo vão mudando ao longo de sua trajetória. 
Ganhar dinheiro já não o impressionava. Nesse momento de sua vida, 
era reconhecimento e crescimento que ele buscava e as monitorias 
já não estavam satisfazendo essas expectativas.
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Marcelo graduou-se em licenciatura em 2005, após a aprovação 
em seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sobre a aplicação da 
Teoria da Relatividade restrita no ensino médio. Ao todo, Marcelo 
levou 13 anos para se graduar após sua primeira matrícula na 
universidade.

Início da carreira docente

Ainda na graduação, Marcelo chegou a ser regente de turma 
em algumas instituições privadas mesmo sem ser licenciado. Prestou 
concursos no estado e foi aprovado, mas não pôde assumir os cargos 
devido à falta do certificado de conclusão de curso. Após obter o grau 
de licenciado, Marcelo foi aprovado novamente em um concurso 
da rede estadual de ensino e começou a ministrar aulas na escola 
pública. Paralelamente, foi aprovado em um concurso para professor 
temporário nas forças armadas. Ele ingressou como militar, mas 
no decorrer do ano tornou-se civil. Nesse período, casou-se com 
Helena. Enquanto professor da escola das forças armadas, ministrava 
disciplinas básicas para cursos de ensino superior (Física 1, 2, 3) 
e Cálculo Avançado. Ele conta que a remuneração da escola era 
satisfatória e que isso lhe permitiu comprar sua casa em um ano e 
meio de trabalho. O maior desafio enfrentado por Marcelo nessa 
instituição era a pressão para aprovar os alunos: “se entrassem 
300 [alunos], tinham que ser aprovados, no mínimo, 295 [alunos]”. 
Com isso, era necessário dar dicas sobre as questões que cairiam 
nas avaliações e elaborar listas de exercício como complemento da 
avaliação, para minimizar o estresse que teria com a coordenação da 
instituição. 

Na escola estadual, Marcelo ministrava aulas no período noturno 
e afirma que, nesse emprego, obteve experiências que impactaram 
negativamente sua vida. Semelhante ao problema relatado na escola 
de oficiais, ele descreve os alunos como pessoas desinteressadas, o 
que o desmotivava muito: “eu estava ali para ter um emprego público, 
porque maiores aspirações quanto ao ensino e aprendizagem eu não 
tinha nenhuma”. A maior dificuldade que Marcelo sentiu no início 
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de sua vida como professor tanto na instituição militar, quanto na 
instituição estadual, foi ministrar aulas para alunos com pouca base 
matemática e que não estavam dispostos a aprender, seguida da 
dificuldade de lidar com o desinteresse dos alunos. Ele não gostava 
de ministrar aulas para alunos que só estavam na escola para obter 
o diploma.

Marcelo estava satisfeito com o salário que recebia, mas 
sua chefe na instituição militar soube que ele estava acumulando 
duas funções. Ele precisou abrir um processo administrativo de 
averbação solicitando a permanência no cargo, mas foi indeferido 
pois ele não poderia acumular duas funções. Como a matrícula no 
estado era mais antiga, Marcelo saiu do cargo da instituição militar. 
Entretanto, precisou entrar com um pedido de licença médica no 
estado no período em que sua mãe adoeceu, pois ela demandava 
acompanhamento. Infelizmente, sua mãe faleceu após esse período 
e Marcelo reassumiu o cargo no estado, mas considera que a função 
estava mais desvalorizada e os alunos muito mais desinteressados. 
Marcelo começou a prestar vários concursos para escolas federais e 
foi aprovado em três processos. Em 2010, optou pela instituição onde 
havia estudado durante grande parte de sua vida.

Mestrado Profissional e a (não) 
realização profissional

Assim que concluiu a graduação, Marcelo buscou maneiras de 
se aprofundar no ensino de Física. Buscou informações, participou 
do processo seletivo e, em 2010, ingressou no MP da universidade em 
que concluiu a licenciatura com o intuito de obter toda a formação 
necessária para se tornar professor universitário. Diferentemente de 
toda a sua graduação, o MP foi realizado com mais foco, disciplina 
e determinação. Contudo, Marcelo admite que trabalhar na rede 
federal de ensino concomitantemente ao MP lhe causou exaustão.
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Após as primeiras disciplinas cursadas na pós-graduação, 
Marcelo concluiu que não concordava com o direcionamento dos 
estudos do MP: “não eram discutidas coisas práticas, coisas que você 
poderia encaixar com o que já existia. Tanto é que a maioria dos 
meus colegas que fizeram esse mestrado [profissional] continuam 
dando as mesmas aulas”. Marcelo decidiu permanecer no MP por 
conta da progressão salarial. Ele considera que o MP não supriu suas 
expectativas: “eu esperava mais do mestrado”.

Marcelo foi orientado pelo marido de sua orientadora de TCC e 
o tema de sua proposição didática foi definido pelo orientador. Marcelo 
conta que teve uma experiência traumática com seu orientador, pois 
ele questionou a primeira sugestão do tema e o professor o tratou 
com rispidez. Seu trabalho versou sobre o conteúdo pilhas, seguindo 
a abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) e o ensino por 
investigação. Apesar de ter gostado de desenvolver o produto com 
seus alunos, ele considera que a teoria por trás de seu trabalho não 
condiz com a realidade das escolas públicas: “você quer trazer aquilo 
[teoria] para dentro da escola que você dá aula, mas só pode fazer 
isso no seu projeto de dedicação exclusiva. Você não vai trabalhar 
aquilo no seu dia a dia por causa da própria universidade, que exige 
cálculos. Essa é a demanda do vestibular”.

Marcelo defendeu sua dissertação do MP em 2012, mesmo 
sem estar satisfeito com o resultado, e decidiu não publicá-la, pois 
não queria “publicar só por publicar”. Devido a toda frustração com 
o MP, ele afirma que não faria doutorado na área de ensino. Por conta 
de uma gratificação que recebe na escola onde trabalha, a titulação 
não alteraria sua remuneração. Marcelo diz que, caso decida cursar 
o doutorado, será para acumular capital cultural e escolherá a área 
da física matemática: “quero poder responder à pergunta do aluno 
com propriedade”.

O MP, aliado ao sentimento que já possuía desde a licenciatura, 
serviu para consagrar sua opinião sobre a área de ensino: “eu continuo 
achando o curso de licenciatura um curso chato. Eu tenho essa 
embirração de pesquisador. Eu estudei Mecânica Quântica por conta 
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própria. Eu me sinto realizado fazendo isso. E eu confesso que, para 
um camarada que quer ser professor do ensino médio, saber resolver 
a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, polinômio 
de Legendre, não vai servir para nada. As disciplinas voltadas para 
a educação deveriam ser ministradas de maneira mais séria, só ler o 
texto, fazer resenha e passar é muita facilidade. Você vai lidar com 
aluno, isso [as disciplinas] tem que ser sério. Tem tanto professor 
que a gente vê por aí que não tem maldade nenhuma em sala de aula, 
que qualquer coisa que o aluno fala ele acredita, ele fica com pena, 
aí passa a ser aquele professor assistencialista; ou então professores 
que chegam na sala e escrevem a equação no quadro e acham que 
a matéria está dada. Tem esses dois lados da moeda. Acho que isso 
acontece porque as disciplinas de ensino não foram trabalhadas 
da forma correta. [...] Alguns poucos professores brilhantes [da 
licenciatura] falavam alguma coisa que ficava na cabeça”. 

Marcelo relata que é um pouco frustrado com sua profissão, 
pois seu objetivo inicial não era a docência em ensino médio. Ao 
ingressar no bacharelado, ele almejava ser pesquisador. Marcelo 
estava ciente de que exerceria a docência dentro da universidade, 
mas acredita que seria de forma diferente da qual exerce a profissão 
hoje. Apesar disso, ele se considera uma pessoa bem-sucedida na área 
de ensino, pois atua em uma escola de renome e que lhe proporciona 
um salário diferenciado da realidade dos docentes de ensino básico 
do país. Para Marcelo, a liberdade para produzir e ministrar aulas 
é um dos pontos positivos do cargo, “mas se eu te dissesse que era 
isso que eu queria estar fazendo, estaria mentindo”. O principal 
ponto negativo continua sendo a imaturidade e o despreparo dos 
alunos: “eu não gosto de dar aulas para quem não gosta de Física”. 
Por diversas vezes, Marcelo cogitou desistir da docência: “cheguei a 
me inscrever para um concurso [como analista administrativo], mas 
não paguei o boleto [...] eu precisava fazer algo para sobreviver a 
essa profissão [docência]”.
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Sobre ensinar e aprender

Quando questionado sobre a sua prática ao fim do MP, Marcelo 
relata uma experiência que viveu na universidade: “um professor 
responsável por um dos laboratórios da universidade ministrava uma 
disciplina que transpassa entre física e humanidades, e ele disse algo 
que eu não me esqueço, ‘nós não somos pagos para ensinar o aluno. 
Nós somos pagos para fazer o aluno aprender’. Na hora eu comecei 
a refletir sobre isso e eu vi que é verdade. Ensinar é uma coisa. Fazer 
o aluno aprender é outra coisa. E eu estava ensinando. Essa frase 
do professor faz com que toda vez que eu termino uma aula, eu me 
pergunte: ‘eu ensinei ou fiz meu aluno aprender?’. Às vezes eu saio da 
sala de aula insatisfeito. Eu tento elaborar mecanismos para ensinar 
alguns assuntos. Quando eu julgo aquele assunto muito difícil, eu 
não deixo o aluno copiar. Eu digito a aula e mando para eles. Mas 
não os deixo copiar”.

Entrevistadora: Quando você se deu conta de que os alunos 
estavam aprendendo e você não estava só ensinando?

Marcelo: Infelizmente, com tudo que a gente faz, física é uma 
matéria inacessível. De 40 alunos, 15 atendem as minhas expectativas 
[...] eles entenderam o espírito da aula. 25 alunos vivem a cultura do 
medo: ‘física é difícil, logo eu tenho que me dar mal. Se eu não me 
der mal em física eu não sou um aluno normal’.

Marcelo afirma que é um professor exigente, mas que já foi 
um professor imperativo e inexorável: “eu era um professor amargo. 
Eu chegava em sala de aula e fazia o meu trabalho. Acredito que 
fosse falta de maturidade. Eu tinha aquela ideia de que todo mundo 
ali naquela sala de aula queria ser físico. Eu aplicava provas como se 
os alunos fossem todos fazer física: todas as questões tinham nível 
de dificuldade entre médio e difícil”. Marcelo lamenta-se ao lembrar 
que quase todos os alunos ficavam de recuperação em física. Mas foi 
nesses momentos que ele percebeu que tinha grande contribuição 
para o mau desempenho de seus alunos: “Eu tive um momento em 
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que eu parei para pensar na minha prática, mas parece que meus 
professores da universidade não”. Marcelo acredita que a rigidez 
que ele transferia para seus alunos era oriunda da rigidez com que 
seus professores tratavam todos os alunos no curso de bacharelado: 
“qual é a necessidade daquelas ‘mega’ reprovações em Cálculo 1? Se 
o ‘cara’ pensou em fazer faculdade de física é porque ele pensou que 
tinha algum talento para aquilo. Mas eu vi amigos meus migrando 
para Psicologia, para Arquitetura, para Letras por conta da frustração 
nos cursos das ciências exatas”.

Marcelo passou a buscar os motivos pelos quais seus alunos 
reprovavam muito na disciplina: “passei a revisar provas e gabaritos. 
Passei a pensar: ‘será que aquela turma teria capacidade de resolver 
aquela questão?’ E se eu julgasse que não tinha, ‘por que não?’. 
Esse aluno não vai ser físico, nem astrônomo, nem engenheiro. 
Meu aluno vai ser historiador, geógrafo”. Provavelmente como 
resultado de seus esforços para encontrar soluções para os problemas 
enfrentados no início da carreira na escola federal, Marcelo foi se 
tornando um professor que se importa com o aprendizado do seu 
aluno. Atualmente, sua prática preza o dialogismo e a construção 
de relações horizontais. Marcelo é muito dedicado ao aprendizado 
de seus alunos e busca trabalhar com analogias e com a física do 
cotidiano em sala de aula: “Criei um mecanismo de caderneta de 
poupança para auxiliar em algumas aulas [...] eu me sinto satisfeito 
se o aluno consegue aprender que aquela corrente alternada que eu 
explico em sala é a mesma corrente da tomada da casa dele. Se ele 
[o aluno] pega aquela pilha que ele usou na lanterna e joga naquele 
lixo especial reservado para pilhas”. Para Marcelo, para cumprir as 
atuais demandas educacionais (como contextualização, formação 
cidadã e formação para o vestibular), o professor precisa integrar as 
aulas mais científicas com as aulas tecnológicas: “hoje em dia eu dou 
uma aula mediana, para o aluno fazer o vestibular e fazer o curso que 
deseja e, para o aluno que deseja seguir nas carreiras de exatas, eu 
ministro aulas no meu projeto de dedicação exclusiva”. Em algum 
momento de sua carreira, Marcelo digitou as aulas que costuma 
repetir ano após ano, tornando-se necessário apenas complementá-
las a cada aula ministrada, a fim de deixar o conteúdo mais fiel ao 
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que foi apresentado aos alunos: “eles dão muita importância para o 
que está escrito no quadro-negro”.

O cargo ocupado por Marcelo exige dos professores dedicação 
exclusiva e o desenvolvimento de um projeto na escola. Marcelo 
utilizou esse espaço para tentar satisfazer sua necessidade de lecionar 
no ensino superior. Ele fundou um grupo de estudos em física 
avançada para os alunos que desejam seguir nas carreiras das ciências 
exatas. Nesse grupo, Marcelo se aprofunda em conteúdos de física e 
matemática. O retorno positivo que recebe dos alunos que fizeram 
parte do projeto o deixa extremamente satisfeito e realizado. À época 
da terceira entrevista, o projeto de Física Avançada de Marcelo tinha 
três anos. No início, Marcelo convidava os alunos que pretendiam 
seguir carreiras que exigiam conhecimentos avançados de física e 
matemática. Porém, com o crescimento do grupo, são os alunos que o 
procuram atualmente. Marcelo procura sempre ministrar boas aulas 
para as turmas regulares, mas diz que “nada se compara a quando 
eu me preparo para dar uma aula de Cálculo para os meus alunos do 
projeto. Eles vão participar da aula sorrindo”.

A atitude disciplinadora também é presença constante na sala 
de aula de Marcelo. Com origem nas regras rígidas da sua educação 
familiar e da sua formação esportiva, o modelo hierárquico representa 
o paradigma de aula para Marcelo. Em seus próprios termos, Marcelo 
dá a entender que é um professor mais ou menos tradicional na 
relação que espera estabelecer com seus alunos: “Se você for uma 
pessoa desorganizada, se você não tem disciplina em sala de aula, 
se você não reconhece a figura do professor como aquela pessoa ali 
detentora do conhecimento […] você está fadado ao fracasso”.

Práticas culturais

Atualmente, a irmã mais velha de Marcelo é diretora de uma 
escola municipal no interior do estado e a irmã gêmea dele é professora 
da rede municipal, na qual leciona para os primeiros anos do ensino 
fundamental. Maiara, a irmã gêmea, foi mãe aos 16 anos. Como o 
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pai não assumiu a criança, Marcelo o criou como filho até que sua 
irmã se casasse novamente, aos 19 anos. Apesar de ter passado 
pela experiência de ser pai, Marcelo não deseja ter filhos. Ele e sua 
esposa, Helena, têm três cachorros que consideram filhos. Segundo 
ele, a dedicação, o amor e os gastos com os animais já suprem a 
necessidade de ser pai. Marcelo demonstra admiração e apoio à 
esposa: “ela é formada em administração e resolveu abrir uma loja 
de sapatos [...] com a crise financeira do país, os rendimentos de seu 
estabelecimento diminuíram, mas ela soube contornar muito bem e 
os negócios atualmente estão dando certo”.

Além do basquete, Marcelo gosta de ler revistas de divulgação 
científica, ir ao cinema, viajar e frequentar concertos. Apesar de ter 
frequentado a igreja evangélica durante sua infância e juventude, 
atualmente não possui nenhuma religião. Marcelo frequenta a igreja 
apenas quando o coral de música sacra se apresenta, pois ele faz parte 
do grupo: “adoro música clássica”. Na escola em que Marcelo atua 
como professor, existe o curso técnico em música e ele aproveita para 
incorporar elementos do coral que participa às aulas dessas turmas.
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Hipótese 1: Disposição rigorista

Descrição: Qualidade de quem persegue seus objetivos de 
maneira disciplinada, austera e obstinada. Geralmente está associada 
a um projeto de distinção. Na análise de Bourdieu, o rigorismo é 
imputado ao exercício de ascese realizado por diversos membros 
da classe média: abrem mão dos prazeres imediatos da vida em 
vista de um projeto de ascensão social que só poderá ser usufruído 
muito mais tarde (fazem economias, atrasam o ingresso no mercado 
de trabalho para se dedicar mais obstinadamente aos estudos). O 
rigorismo da classe média seria, ao mesmo tempo, uma forma de 
agir no mundo e uma forma de se perceber em relação aos outros, 
transversal a todos os domínios de prática dos sujeitos. Ele seria 
empregado discursivamente pela classe média para construir uma 
imagem mais nobre de si (os mais pobres e mais ricos costumam ser 
percebidos como hedonistas). Portanto, o rigorismo não se alimenta 
somente da esperança de uma satisfação futura, mas da convicção 
de que todas as conquistas resultam de mérito e esforço. De alguma 
maneira, vários elementos da noção bourdiana de rigorismo se 
articulam no retrato de Marcelo, mas nem todos.

Gênese: Nas palavras do próprio Marcelo, foi sua mãe quem 
o doutrinou a investir nos estudos de maneira obstinada. Essa 
obstinação com relação aos estudos parece ter sido reforçada na 
circunstância da morte do pai: Marcelo queria trabalhar para sustentar 
a família. Os avós e tios, por sua vez, passaram a prover a família e 
incentivar que Marcelo investisse em seus estudos.

Série de comportamentos, atitudes e práticas coerentes: 
Fora da participação direta dos familiares, Marcelo foi rigorista 
na relação com o basquete. Dedicado e disciplinado, tornou-se um 
jogador distinto dos demais (“Eu era o cara”). Nessa mesma época, 
Marcelo estava se descobrindo competente em matemática. Pode 
não ter se tornado o melhor da turma (como era no basquete), mas 
sua narrativa nos dois contextos tem a mesma estrutura. Ela parte 
de um estado de vulnerabilidade e inaptidão. Marcelo teve seu pai 
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assassinado durante a adolescência. Além disso, ele tinha baixo 
desempenho em matemática, não jogava basquete muito bem e seus 
amigos estavam na rua usando drogas. Porém, mediante muito esforço 
e dedicação, Marcelo superou as dificuldades. Ao mesmo tempo em 
que sua narrativa não deixa dúvida quanto ao mérito do seu esforço, 
ela parece reforçar também a falácia meritocrática (segundo a qual 
tudo o que conseguimos na vida se justifica, ou deveria se justificar, 
por algum tipo de mérito). A busca por distinção (que geralmente 
orienta disposições rigoristas) reaparece na experiência docente de 
Marcelo, na sua preferência por alunos mais aptos e mais interessados. 
É como se ele quisesse treinar atletas de alta performance (assim 
como ele um dia foi). Na verdade, ele parece estar importando uma 
disposição que foi aprendida em casa e foi se desenvolvendo ao 
longo da sua vida escolar e esportiva. Hoje, Marcelo lamenta não 
publicar artigos como os professores de Física da universidade, mas 
compensa essa falta dando aulas avançadas de Física e Cálculo para 
um grupo seleto de alunos da escola onde trabalha.

Transferibilidade de contexto: A disposição rigorista é 
transversal aos contextos da família, da escola e do esporte.

Inibição: Em primeiro lugar, é preciso sublinhar que as escolhas 
rigoristas de Marcelo não parecem estar inscritas, desde a origem, em 
um projeto profissional de longo prazo para acumular mais dinheiro 
ou mais prestígio (isso torna a disposição que encontramos nele 
sensivelmente diferente da descrição bourdiana). Além disso, há 
momentos aparentemente hedonistas da vida de Marcelo. Quando 
ingressa na universidade, ele não se adapta muito facilmente às novas 
liberdades. Mais tarde, entusiasmado pela possibilidade de ganhar 
algum dinheiro, ele para de frequentar as aulas de física, reduzindo 
a intensidade do seu investimento escolar. Essas ações parecem ser 
um desvio do rigorismo que é transversal a todo o retrato.

Em síntese, percebemos que a história familiar de Marcelo 
(tanto em sua origem social de classe média quando na tragédia 
do assassinato de seu pai) incentivou-o a desenvolver uma atitude 
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obstinada e austera diante da vida. A profissão docente (ele trabalha 
em uma escola renomada e de boa remuneração) permitiu que ele 
atingisse um bom padrão de vida. Mesmo almejando uma carreira 
como pesquisador, Marcelo se realiza no seu projeto de Física 
avançada para o ensino médio, que dá sentido ao seu aprofundamento 
no estudo da Física.
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Gabriel
Sobral

Por Olivia Prazeres, Priscila Norte
e Paulo Lima Junior
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Gabriel Sobral1 tinha 44 anos na época da entrevista. Nasceu 
em uma família, majoritariamente, composta por professores, da 
fração mais escolarizada da classe média da região Sudeste do 
Brasil. O avô de Gabriel era médico homeopata, com passagem 
pela docência após obter graduação em Química. O pai de Gabriel, 
Lucas, é engenheiro e também teve a experiência de lecionar 
enquanto sua mãe, Alice, é professora de português. Gabriel tem 
uma irmã que é professora de biologia (mas atualmente cursa 
Direito) e um irmão que seguiu os passos do pai (é engenheiro). 
Gabriel fez apenas o ensino infantil em escola pública, cursando 
o ensino fundamental em escolas particulares de pequeno porte. 

Durante o período em que ele estava entre a 4ª e a 8ª séries, 
morou no interior do estado com seus irmãos e seu pai, que tinha 
recentemente se divorciado de sua esposa (a mãe de Gabriel) e 
com um tio, que teve grande influência na trajetória da família. 
Nessa época, o pai e o tio de Gabriel fundaram uma escola na 
cidade em que moravam. Por conta disso, Gabriel teve muita 
proximidade com o ambiente escolar: a escola era sua segunda 
casa. No 1° ano do ensino médio, Gabriel foi transferido para uma 
escola particular renomada, com altos índices de aprovação nos 
vestibulares e foco nas provas de institutos militares. Terminado 
o 1° ano, foi aprovado em um processo seletivo para ingresso em 
uma escola técnica, onde concluiu um curso técnico em eletrônica. 

Aos 21 anos, Gabriel foi aprovado sem dificuldades no 
vestibular de uma universidade federal na região onde vivia para 
o bacharelado em Física. Segundo Gabriel, sua escolha pela Física 
foi consequência da escolha de ser professor e o bacharelado 
visava uma formação que, segundo ele, seria mais completa. Aos 
25 anos, Gabriel formou-se no bacharelado e iniciou as disciplinas 
da licenciatura, simultaneamente com o mestrado acadêmico 
em História da Ciência na mesma universidade onde concluiu a 
graduação. Apesar de ter cursado todas as disciplinas, ele não 

1 Agradecemos imensamente aos colaboradores Wilson Elmer Nascimento e Juliana Maia pela condução de uma das duas entre-
vistas realizadas com Gabriel Sobral e a colaboradora Priscila Norte pelo suporte na entrevista realizada pela autora.
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concluiu esse mestrado. Gabriel atribui isso ao fato de ter se 
casado nesse período e também se tornado pai. Ele ingressou no 
programa de Mestrado Profissional (MP) em ensino de física na 
universidade onde concluiu a graduação aos 35 anos e defendeu 
sua dissertação quatro anos depois. Acostumado a conviver com 
muitos familiares na casa do tio, Gabriel optou por construir uma 
família grande. Atualmente, ele é casado e tem seis filhos, dos 
quais cinco estudam (com bolsa de estudos) em uma das escolas 
mais tradicionais da região. Gabriel leciona em quatro escolas: 
três privadas e uma estadual. Ele é também um membro muito 
ativo do Centro Espírita do qual participa.
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Uma escola inserida na trajetória 
familiar

Gabriel Sobral é natural do Sudeste do Brasil e filho de um 
engenheiro, Lucas Sobral, e de uma professora de português, Alice 
Sobral. Gabriel possui dois irmãos mais novos: Carolina e Bruno. 
Gabriel iniciou seus estudos logo cedo, com aproximadamente quatro 
anos, numa escola pública infantil e cursou da primeira até a terceira 
série em uma escola particular de médio porte. Perto de completar 
nove anos, Gabriel se mudou para outro município em virtude da 
separação de seus pais e completou a terceira série em outra escola 
particular mais próxima de sua casa. Os pais de Gabriel decidiram 
que seria melhor para ele e seus irmãos ficarem sob a guarda de Lucas, 
o pai. Por um curto período, até que o apartamento de Lucas ficasse 
pronto, Gabriel e seus irmãos moraram na casa de Antônio (pai de 
Lucas). Antônio era formado em química, teve uma curta passagem 
pela docência e atuava como médico homeopata. No ano em que 
Gabriel começaria a quarta série do ensino fundamental, Lucas foi 
demitido e decidiu ir morar com seu irmão em outra cidade. Com 
isso, Lucas e seus filhos se mudaram para a casa do tio de Gabriel, 
José. 

Tio José era professor de biologia e proprietário de um curso 
pré-vestibular no interior do estado. Lucas tinha acabado de receber 
uma indenização por conta da demissão e José sugeriu que eles 
constituíssem uma sociedade, o que lhes permitiu ampliar o curso, 
transformando-o em uma escola regular de pequeno porte. No entanto, 
a construção não contava com espaço adequado para as aulas de 
educação física. Dispostos a resolver esse problema, José e Lucas 
decidiram alugar uma casa que fosse maior do que a que viviam e que 
contemplasse, também, um bom espaço para um ginásio no quintal. 
A casa escolhida comportava bem as duas famílias: tio José, com 
seus seis filhos, e Lucas Sobral, com seus três filhos. Eventualmente 
alguns funcionários da escola se estabeleciam temporariamente na 
casa do tio. Os estudos de Gabriel e seus irmãos continuaram na 
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escola de Lucas e José. O fato de as aulas de educação física serem 
no quintal da escola fez com que Gabriel se aproximasse bastante do 
ambiente escolar: “eu levantava da cama, ia para o quintal e a escola 
estava ali. […] eu participava do outro lado, que os alunos não têm 
acesso.”. Em relação à convivência com os primos, Gabriel relata que 
sempre gostou de casa cheia. Ele nunca teve problema em dividir o 
quarto ou até mesmo o chuveiro com seus primos. 

Desde muito cedo, Gabriel aprendeu a priorizar sua família. A 
família materna de Gabriel é pequena. Alice, a mãe de Gabriel, tinha 
apenas uma irmã que era professora, mas faleceu cedo, deixando 
duas filhas. A família paterna de Gabriel é bem grande: “Eu tenho 
duas primas por parte de mãe e por parte de pai são trinta! Meu avô, 
quando fez bodas de ouro, tinha 60 netos e mais de 100 bisnetos”. 
A família de sua mãe é de origem metodista e a família de seu pai é 
adepta do espiritismo, por isso, Gabriel começou a se envolver desde 
cedo com essa religião. Seus antepassados fundaram um centro 
espírita e a família segue essa doutrina: “o espiritismo é um traço 
essencial da minha família”. Na casa do tio José, havia um culto todo 
domingo ao entardecer. Os tios de Gabriel levavam seus filhos e, 
além de discutirem religião, havia música e poesia.

Gabriel estudou na escola do tio durante cinco anos, até a 
7ª série do ensino fundamental. No entanto, morou com os primos 
por pouco tempo. Após um ano na casa nova, Lucas Sobral preferiu 
desfazer a sociedade que tinha com o tio José. Gabriel relata que 
Lucas e José tinham visões diferentes sobre o negócio: enquanto o 
primeiro almejava tornar a escola um negócio lucrativo, o segundo 
mantinha salários generosos e oferecia diversas bolsas de estudos 
aos alunos. Durante uma das entrevistas, Gabriel afirma que o tio 
José é sua principal referência de vida: “ele era um líder, o que é 
essencial para quem quer ser professor”. Além disso, tio José era um 
bom amigo, inteligente, gostava muito de ler e tocar instrumentos. 
Ele foi um exemplo de que era possível construir uma família, ter 
uma vida digna, mesmo sendo professor.
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Ao final desse período, Gabriel retornou à capital para cursar 
a oitava série e o ensino médio e morar com sua mãe, Alice Sobral. A 
mãe de Gabriel, apesar de ser professora, nunca encorajou seu filho a 
seguir a carreira docente – mas também não o reprimiu. Sempre alegou 
que a docência é uma profissão muito difícil, tanto que ela decidiu 
largar a profissão e trabalhar diretamente com assistentes sociais e 
pedagogos. Gabriel foi aluno de sua mãe durante um ano. Ele conta 
que ela pedia para que ele não a chamasse de “mãe”, e acredita que ela 
tivesse alguma preocupação com relação ao profissionalismo. Para 
ele, ter aula com a mãe foi como ter aula com outros professores. À 
época da segunda entrevista, Gabriel era professor de sua filha mais 
velha, e conta que nunca se preocupou com o fato de ela o chamar 
de “pai” e de suas amigas o chamarem de “tio”.

Como o filho morava na capital com a mãe, Lucas escolheu 
para o filho uma instituição com ensino voltado para as provas 
de seleção das escolas de engenharia mais concorridas do país. 
Há vários indícios de que essa escolha não seja um fato isolado e 
reflita o projeto educacional da família. Os seis filhos do tio José (os 
primos com quem Gabriel morou) se formaram médicos, advogados 
e engenheiros. Gabriel não teve muitas dificuldades no período 
escolar: seu maior problema foi a falta de organização. Seu gosto 
pela leitura se manifestou cedo em sua vida. Para Gabriel, a leitura 
o ajudava a compreender o mundo. Esse gosto foi se desenvolvendo 
e se manifestando como gosto para estudar: “eu nunca me encontro 
no estado em que eu não queira estudar. Esse é um estado em que eu 
não existo”. Como ele cresceu dentro da escola, sua vida nunca teve 
distinção entre o “mundo pessoal” e o “mundo escolar”. 

Mesmo com o fim da sociedade entre Lucas e tio José, a escola 
permaneceu em funcionamento durante 30 anos. Mais por influência 
de seu tio do que de seu pai, a infância de Gabriel foi marcada por 
tratar o dinheiro como um bem de segunda importância. Como será 
possível perceber, a naturalidade com que compartilha o que tem, 
bem como a valorização da vida simples e em comunidade durante 
a infância, serão importantes para a consolidação das disposições 
que Gabriel apresenta nas fases mais maduras da sua vida.
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Autonomização e diversidade 
do gosto escolar

Na adolescência, Gabriel apresenta gostos escolares 
diversificados que vão se tornando progressivamente autônomos (ao 
longo do retrato e em reflexões posteriores, o sentido que damos a 
essa autonomia ficará mais evidente). Ele alega que sua relação com a 
Física começou no ensino fundamental, quando colecionava revistas 
de divulgação científica de grande circulação (“Einstein sempre 
exerceu certa influência sobre mim. Com 13 anos, tive contato com 
vários livros. Nessa época, li o livro ‘como eu vejo o mundo’”). Apesar 
de reconhecer a importância global de sua família na sua história de 
vida, Gabriel reporta, ao longo da entrevista, a sensação de que seus 
interesses são independentes de sua escola e de sua família. Sobre 
a Física, diz que sempre (ou, mais precisamente, desde o início da 
adolescência) teve atração por ela. Por outro lado, no ensino médio, 
ele destaca que nunca chegou a gostar das aulas, tampouco consegue 
se lembrar de um professor que o tenha impressionado (“Assistir à 
aula de Física não era tão legal. A aula era uma coisa meio técnica, 
só solução de problema, não tinha nada conceitual, filosófico”). 

Gabriel declara ser diferente de outras pessoas que, consideradas 
“de exatas”, têm gostos culturais muito restritos (“Apesar de ter feito 
Física, eu dificilmente me enquadro como uma pessoa de exatas. 
Sabe quando dizem ‘esse cara é de humanas, esse cara é de exatas’? 
Eu estou fora disso”). De fato, Gabriel parece não ter se interessado 
cedo só pela Física, mas também por Filosofia e História. Como será 
possível perceber ao longo deste retrato, o amplo espectro do gosto 
cultural de Gabriel é reafirmado com ações concretas ao longo da 
sua vida. Ao lado disso, quando questionado sobre a influência de 
sua família, ele é taxativo:  

Gabriel: Eu sempre adorei Filosofia, apesar de não ter tido 
aula de Filosofia. Buscava coisas na biblioteca para ler. Achava muito 
legal.
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Entrevistadora: Tem influência familiar nisso?
Gabriel: Nenhuma. Tem interesse pessoal. [...] Eu gosto de 

conhecimento. Esse é o ponto.

Logo após o término do 1° ano do ensino médio, Gabriel decidiu 
participar de processo seletivo para uma escola técnica. Foi aprovado 
e ingressou no curso de eletrônica. Como já tinha concluído o 1° ano 
do ensino médio, quando foi aprovado para o ingresso na escola 
técnica, ele precisou repetir um ano para poder cursar os quatro anos 
que compunham o ensino técnico integrado.

Segundo Gabriel, sua vida de aluno na escola técnica foi 
fundamental para ele descobrir que sente muito prazer em falar em 
público. Por exemplo, foi nessa escola que ele percebeu que gostava 
de apresentar os trabalhos feitos em grupo (“Trabalho de Geografia, 
ninguém queria, mas eu fazia questão de apresentar. [...] Se eu me 
apropriar da coisa, eu adoro ir lá na frente e explicar. Na frente de 
um monte de gente”). Também gostava de estudar em grupo e se 
orgulhava muito de facilitar a comunicação entre os alunos que sabiam 
mais e aqueles que precisavam aprender (“Estudar com colega? Eu 
achava muito legal! Eu era um bom aluno. Tirava boas notas. Porém, 
na escola técnica, havia uns caras que eram melhores do que eu. Eles 
pegavam o conteúdo mais rápido. Daí a gente ia estudar junto. Um 
cara desses explicava e ninguém entendia. Aí eu, que estava no meio 
da turma, entendia o que o cara falava e conseguia explicar para os 
outros. Eu achava sensacional aquilo! Essa capacidade de fazer as 
pessoas entenderem. É muito gostoso. É como se tivesse tirando o 
véu na frente de alguém.”). Gabriel, então, fazia questão de explicar 
o mesmo conteúdo de diversas formas para que um maior número de 
colegas pudesse entender. Nessa época, ele ainda pretendia seguir 
carreira como engenheiro, mas a realização que ele experimentou na 
escola cumpriria um papel decisivo nas suas reflexões posteriores 
(“Eu achava dar aula muito maneiro, mas eu mesmo demorei um 
pouco mais para admitir para mim que era uma profissão viável”).



84

Devido à dificuldade de cumprir as horas de estágio, Gabriel 
atrasou sua formatura no ensino médio-técnico em mais seis meses 
(além do ano que precisou voltar). O estágio de Gabriel foi na área de 
cabeamento e manutenção de microcomputadores. Ao completar as 
horas necessárias para conclusão do curso, seis meses após a previsão 
inicial da formatura, Gabriel desligou-se completamente da empresa 
(“eu definitivamente não vi minha vida seguindo esse rumo”). Para 
Gabriel, ser técnico em eletrônica não o incomodava, mas também 
não o estimulava. Durante o período do estágio, ele decidiu fazer um 
curso pré-vestibular. Até então, sua decisão era seguir os passos do 
pai: ser engenheiro. Afinal, segundo ele, esse era o caminho natural 
para quem fez curso técnico em eletrônica. 

Declarações de boa vontade cultural (de dedicação ao consumo 
da cultura legítima) são recorrentes na fala de Gabriel. Também 
são recorrentes as afirmações de que seus gostos culturais são 
autônomos. Em algumas passagens da entrevista, o papel da família 
na construção de uma relação positiva com a cultura escolar é 
explicitado (sobretudo na figura do tio José). Em outras passagens, 
o papel da família é negligenciado. Afirmações dessa natureza vão 
mostrando como a relação de Gabriel com os estudos vai ganhando 
autonomia com relação à sua origem familiar.

Primeiro professor, depois Físico

No início do curso pré-vestibular, Gabriel ainda pretendia ser 
Engenheiro (assim como várias pessoas de sua família). Sua passagem 
pela escola técnica atrasou em três anos a conclusão da educação 
básica e, segundo ele, esse atraso lhe rendeu maturidade para assumir 
a escolha pela docência (“Achei fantástico esse atraso de três anos 
porque ele me ajudou a bancar a decisão de que eu queria mesmo ser 
professor. Engenharia é aquela decisão que ninguém questiona, né? 
Se você diz que quer ser advogado, médico, engenheiro, ninguém 
questiona. É o padrão. É o que as pessoas esperam. Mas quando você 
diz que vai ser professor, aí o pessoal já pergunta: ‘Mas você tem 
certeza? Você é um aluno tão bom’”).
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Diante da escolha de ser professor, ele se viu dividido entre duas 
disciplinas: Física e História. Gabriel gostava muito das disciplinas 
humanas e sociais. No entanto, sua escolha estava baseada na 
percepção de que uma disciplina era mais impenetrável que a outra 
(“Tudo me interessa. Tudo eu acho legal. Além de achar Física muito 
interessante, eu acho que ela tem um status privilegiado com relação 
a outros conhecimentos por conta do papel que ocupa enquanto 
conhecimento básico. O que eu pensei? Bem, o que aconteceria se eu 
fizesse Física e comprasse um livro de História para ler? É claro que, 
lendo sozinho em casa, eu vou extrair menos. [...] Mas eu vou entender! 
Está em português. Agora, se eu pego um livro de relatividade, o 
problema é que eu não vou estar alfabetizado na linguagem da Física, 
que é a Matemática. Eu não vou conhecer a matemática naquele 
nível. Não vou entender as equações”). Questionável ou não, esse 
argumento levou Gabriel para o curso de Física.

Gabriel   também  precisava decidir em que universidade iria 
estudar. Para isso, pesquisou qual seria a instituição pública mais 
conceituada do estado. Optou, finalmente, por uma universidade 
federal, que ocupava boa colocação no ranking da região e que, por 
acaso, tinha sido a mesma universidade em que seu pai estudou: “[A 
universidade] Particular não era uma opção para mim, ainda mais 
tendo três [instituições] públicas no estado”.

Até este momento, tudo indicava que Gabriel se matricularia 
no curso de licenciatura. Porém, ele escolheu o curso de bacharelado. 
Essa escolha parece ter sido orientada por um princípio de percepção 
semelhante ao que conduziu à eliminação do curso de História como 
opção: Gabriel presumiu que o curso de licenciatura abordaria o 
conteúdo específico do componente curricular Física de maneira 
mais superficial. Por essa razão, apesar de estar bem-resolvido sobre 
ser professor, acreditava que era sua obrigação cursar o bacharelado. 

Trata-se de uma questão de distinção baseada em informações 
às quais Gabriel teve acesso antes de ingressar na universidade e que, 
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de alguma maneira, se confirmaria no futuro (“Eu tinha ouvido falar 
que a licenciatura ensinava muito menos Física que o bacharelado. Era 
um curso muito mais simples, mais fácil. E eu queria aprender muita 
Física”). O curso foi mesmo difícil, mas Gabriel não precisou trabalhar 
durante a graduação. Ele não tinha pressão para trabalhar e ajudar 
com as contas de casa: “Eu podia me dedicar única e exclusivamente 
ao meu curso sabendo que meu pai ia dar conta das coisas. [...] Eu não 
teria conseguido levar até o final o curso de bacharelado se tivesse 
que trabalhar oito horas por dia.”.

Suas notas nas disciplinas do bacharelado começaram razoáveis, 
mas foram diminuindo progressivamente nos semestres seguintes. 
Ao final do curso, Gabriel estava desanimado (“a perspectiva do 
bacharelado era fazer mestrado e doutorado em Física. Não era 
isso que eu queria”). Gabriel deu início às disciplinas do curso de 
licenciatura assim que se formou bacharel. Nessa época, estava 
começando a trabalhar como professor, ainda que de maneira 
irregular. Essa transição foi muito animadora para sua relação com as 
disciplinas do curso (“Quando eu finalmente entrei na licenciatura, 
me deu um ânimo! Eu me lembrei que eu estava na universidade para 
isso: para ser professor, para fazer a licenciatura”). Sua transição 
para a licenciatura foi explicitamente questionada pelos colegas 
(“Eles diziam: ‘Mas você vai para a licenciatura por quê? Você é um 
bom aluno!’. A visão que eles tinham era assim: a galera vai para o 
bacharelado, mas quem não consegue passar, quem não aguenta o 
tranco do bacharelado, transfere para a licenciatura para conseguir 
se formar”). Gabriel conhecia um professor da Física que valorizava a 
licenciatura, mas, segundo ele, a maioria declarava abertamente que 
a licenciatura é a segunda opção para quem não é bom o suficiente 
para o bacharelado.

Ao que tudo indica, a escolha inicial de Gabriel pelo 
bacharelado antecipa (e, de alguma maneira, reafirma) a percepção 
geral de que a licenciatura (e, com ela, a docência) é uma formação 
de segunda qualidade. Gabriel, que escolheu ser professor logo 
cedo, é evidentemente crítico com relação ao que ouviu de seus 
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colegas, mas não deixa de usar essa percepção para se distinguir ou, 
minimamente, reduzir sua marginalidade dentro da profissão (“Eu 
não sou o Físico que foi para a licenciatura porque não deu certo no 
bacharelado. Antes de fazer o vestibular, eu já queria ser professor”).

Como é possível perceber, muitos elementos diferentes se 
articulam nesse processo de escolha do curso: todos retornam, 
de alguma maneira, à história familiar de Gabriel. Consideremos, 
primeiramente, sua escolha pela docência. Gabriel vem de uma 
família de professores e donos de escola. Sua infância se desenvolveu 
dentro de uma escola, mas isso não determinou o futuro profissional 
de todos seus irmãos e primos (vide, por exemplo, seu irmão que 
se tornou engenheiro). Só mais tarde, no ensino médio, Gabriel 
descobriu o gosto por ensinar. Assim, a escolha pela docência foi, 
ao mesmo tempo, uma realização sociologicamente esperada (dada 
a ocupação de seus pais e avós) e a consecução de um desejo que, 
na experiência sensível, surgiu sem a participação direta dos seus 
familiares. Esse processo de autonomização do gosto é fundamental 
para que a escolha de Gabriel possa ser vivida como autenticamente 
sua (por mais questionável que essa autenticidade possa parecer 
quando a colocamos em perspectiva biográfica).

Há, contudo, outros elementos importantes para a escolha de 
Gabriel. Tendo se decidido pela docência, suas escolhas parecem 
estar comprometidas com a busca por distinção. Escolheu ser 
professor de Física em vez de História por acreditar que não precisaria 
se graduar em História para compreendê-la (“[mas] se eu fosse 
professor de história eu também seria feliz”). Pesquisou qual seria 
a instituição mais distinta da sua região, optando justamente pela 
universidade onde seu pai estudou. Escolheu iniciar sua graduação 
pelo bacharelado, postergando a licenciatura (por acreditar que 
assim teria uma formação mais consistente). Em conjunto, todos 
esses elementos mostram como a escolha de Gabriel pela docência 
também é marcada por um tipo de luta por distinção.
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Antes mesmo de terminar o bacharelado, Gabriel começou a 
dar aulas na secretaria de estado de educação e na escola do tio José. 
Assim que ingressou na licenciatura, iniciou também um mestrado 
acadêmico em História e Filosofia da Ciência como uma forma de 
retomar o contato próximo com as ciências humanas, afastado pelos 
anos no bacharelado.

Da vida de aluno à vida de professor

Gabriel considera ter sido um bom aluno. Era aprovado com 
boas notas, mas nunca as melhores. Atualmente considera que 
poderia ter apresentado um desempenho melhor (“Eu era sempre 
muito mais interessado que eficiente”). Tudo indica que ele era 
realmente dedicado aos estudos na escola e na universidade (“Minha 
mãe dizia que, se eu pudesse, viraria um estudante profissional [...]. 
Eu tinha uma disposição gigantesca para estudar. Minha família 
podia viajar no feriado que eu passava os quatro dias estudando de 
manhã, de tarde e de noite. Acordava, estudava, comia, estudava. Eu 
passava horas estudando. Eu tenho muito pique para estudar”).

No bacharelado, se houvesse quatro capítulos para estudar 
para prova, Gabriel fazia todos os exercícios e queria deduzir tudo. 
Eventualmente não chegava ao final do último capítulo em tempo 
para a prova (“Enquanto eu não entendia tudo, eu não queria seguir 
adiante. Eu não queria tirar uma nota na prova. Eu queria aprender de 
verdade. Mas isso me atrapalhou um pouco”). Ele também considera 
que era um aluno muito disperso. Saltava de livro em livro buscando 
tudo o que despertava seu interesse. Como professor, ele considera 
que essa relação com o conhecimento se tornou mais uma vantagem 
do que um obstáculo (“[Como aluno] eu não era um cara prático. É 
claro que a vida vai te obrigando a algumas coisas. Hoje, eu consigo 
ser extremamente objetivo quando eu quero. Mas quando eu sinto que 
não tem essa premência, eu me permito divagar. Se eu tenho muito 
tempo, eu não vou explicar a teoria rapidinho e fazer quinhentos 
exercícios. Eu gosto de falar de coisas que não estão no programa e 
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deixar os alunos perguntarem. Eu vou deixá-los perguntar e vou querer 
responder e, com isso, relacionar o conteúdo a outras matérias”).

A avaliação que Gabriel faz de seus alunos também é diferente 
do ordinário (“meus colegas aplicam mini-teste e mandam os alunos 
fazerem listas de exercícios. Eu mando o cara ver um episódio do 
Cosmos”). A cada semestre, ele deixa que os alunos escolham o 
que vão assistir. Diz o tema de cada episódio disponível e os alunos 
votam. Ele exemplifica o tipo de discussão que gosta de fazer com 
o episódio da “sala limpa” da série Cosmos. Esse episódio conta a 
história de um cientista que estava querendo descobrir a idade do 
planeta Terra, mas acaba se envolvendo em uma complexa rede de 
forças econômicas e políticas em torno da presença de chumbo no 
combustível e da sua ameaça à saúde pública. Gabriel destaca a 
possibilidade de discutir aspectos sociais e a não-neutralidade da 
ciência com esse vídeo (“sem ficar naquela coisa de ‘qual é a fórmula’ 
e fazer a conta”). Ele também acha interessante fazer experimento 
em sala de aula. Ele dá o exemplo clássico do lançamento horizontal 
(“mas, hoje, quando eu vou fazer o experimento, peço para o cara 
filmar com o iPhone e ver o movimento em câmera lenta. Ele me 
manda o vídeo por e-mail, do celular. Eu abro e projeto com o Data 
Show para toda a turma ver”). Nas escolas onde Gabriel trabalha, há 
projetor e internet em todas as salas.

Sua experiência com as disciplinas específicas do curso de 
licenciatura ocorreu enquanto ele já trabalhava como professor (na 
escola do tio José, por exemplo). Com respeito ao curso de licenciatura, 
é interessante observar como Gabriel hibridiza uma valorização 
da Física acima das outras formas de conhecimento, por um lado, 
e o reconhecimento sincero da importância das humanidades, por 
outro. Ele, por exemplo, não concordava com as reclamações que os 
colegas da Física tinham com respeito às disciplinas da Faculdade 
de Educação (“ao contrário da expectativa de alguns colegas, que 
reclamavam do professor de Didática porque ele não os ensinava a 
dar aula, eu absolutamente não tinha essa expectativa. A missão dos 
caras era um pouco mais de expandir nossos horizontes, de nos levar 
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a refletir sobre o sentido da educação, de nos fazer pensar fora das 
nossas disciplinas. Eu achei bacana. A ideia de ter essas disciplinas, 
eu acho muito válida”).

Por outro lado, Gabriel tinha grandes restrições com relação ao 
campo da Educação. Segundo seu próprio argumento, dar continuidade 
à sua formação docente em um mestrado nessa área, como outras 
pessoas fizeram, era impensável. Com referência ao período final da 
licenciatura, ele afirma o seguinte: “Eu não tinha nenhuma vontade 
de fazer mestrado em Física. Eu teria feito em Ensino, mas não 
tinha na época. Eu sabia de colegas mais antigos que tinham feito 
a graduação em Física, mas o mestrado e o doutorado na Educação. 
Isso é uma coisa em que eu não acredito. A visão que eu tinha da 
Educação é de uma área extremamente verborrágica que, na falta 
de ideias novas para apresentar, fica inventando nomes novos para 
coisas antigas. Sabe os termos da moda? Quer ver um exemplo? A 
resiliência. [...] Você vê essa palavra no título de um trabalho e acha 
que vai aprender uma coisa muito nova, mas é simplesmente essa 
capacidade de sofrer coisas e passar adiante. Essa característica do 
campo da Educação sempre me incomodou”).

Mestrados e realização profissional

Simultaneamente ao ingresso na licenciatura, Gabriel teve 
a oportunidade de iniciar um mestrado (acadêmico) em História e 
Filosofia da Ciência na mesma universidade onde permaneceu por 
quatro anos. Esse longo período no mestrado foi justificado pelo fato 
de ter iniciado como aluno especial e pela proximidade do nascimento 
do seu primeiro filho. Apesar de cursar todas as disciplinas que o 
mestrado oferecia, Gabriel não defendeu sua dissertação. A titulação 
de mestre tampouco alteraria sua remuneração na instituição em 
que lecionava na época, o que foi um dos fatores cruciais para sua 
decisão de não concluir o curso. Gabriel considera, também, que não 
tenha defendido a dissertação porque só se via dedicando tempo 
para escrever algo que fosse relacionado ao ensino. Nesse momento 
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da sua formação, ele se considera mais um consumidor de história 
da ciência do que um produtor de conhecimento nesse campo (“Eu 
gosto de aprender Física e discutir seu ensino. Eu descobri que não 
sou o cara que faz pesquisa em história da ciência. Eu sou aquele que 
lê sobre história da ciência para contar aos alunos”).

Em pouco tempo, Gabriel se ressentiu por não estar mais em 
contato com a universidade: “minha mãe me dizia que eu devia ser 
estudante profissional. De fato, eu adoro estudar. Isso para mim é 
uma pré-condição para eu continuar sendo professor. Eu não consigo 
conceber que alguém que trabalha com informação possa deixar de 
estudar. [...] Não precisa ser obtendo título, doutorado ou pós, mas 
mantendo um vínculo com a universidade. [...] Pra mim, o mundo 
ideal é dar aula de manhã e, de tarde, estar na faculdade. Isto é o que 
deveria ser a vida de professor: dar aula e continuar estudando”. Diante 
dessa percepção, ele continuou buscando outras opções de mestrado 
ou graduação. Antes de se decidir pelo mestrado profissional em 
Ensino de Física, Gabriel chegou a procurar uma universidade que 
tivesse o curso de Filosofia. No entanto, a universidade que oferecia 
a licenciatura era no período noturno, horário em que ele ministrava 
aulas (“eu tinha uma família para sustentar”). Tanto a necessidade 
de prover para sua família quanto suas convicções fizeram com que 
Gabriel decidisse cursar o mestrado profissional em ensino. Afinal, 
por razões já apresentadas, estava eliminada a possibilidade de fazer 
mestrado em Física, Educação ou História e Filosofia da Ciência.

Sua única frustração em relação ao mestrado foi não ter tempo 
suficiente para estudar: “eu assistia às aulas, tirava as cópias dos 
textos e, às vezes, eu voltava para aula sem conseguir ter lido o texto 
todo. Eu queria estudar mais, mas eu já precisava trabalhar muito”. 
Nessa época, Gabriel e Júlia, sua esposa, já tinham três filhos. O 
mestrado profissional, para Gabriel, foi extremamente prazeroso. Ele 
não imaginava que poderiam existir pessoas que também tinham 
interesse em abordar o ensino com um olhar voltado para História e 
Filosofia. Apesar da identificação com essas disciplinas, seu interesse 
sempre foi levar esse conhecimento para dentro de sala de aula, sem 
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necessariamente se tornar um pesquisador. Seu produto educacional 
desenvolvido no mestrado profissional foi um texto sobre História 
e Filosofia da Ciência voltado para alunos do ensino médio. Por 
razões já explicitadas, Gabriel defendeu sua dissertação fora do 
prazo (quatro anos depois de seu ingresso no mestrado). Afinal, ele 
precisava trabalhar em três empregos para sustentar sua família, 
pois sua esposa, Júlia, estava grávida novamente. O quarto filho de 
Gabriel nasceu cinco dias após ele defender a dissertação.

Seu plano inicial era trabalhar em escolas particulares, na 
rede estadual e federal da região. Seu objetivo era acumular as 
aposentadorias do serviço público e da previdência. Ao se formar, 
Gabriel prestou concurso para a secretaria estadual de educação, 
para a qual trabalhou por três anos. Nesse período, foram abertas as 
inscrições para uma rede pública de escolas técnicas que oferecia 
excelentes condições para quem lecionasse em regime de 40 horas. 
Ao passar nesse concurso, Gabriel pediu exoneração do cargo da 
secretaria estadual de educação. Um dos benefícios que o interessou 
no novo cargo foi o convênio com uma instituição de ensino 
superior privada e filantrópica. A escola técnica não só liberava os 
professores, como facilitava o ingresso na universidade para fazerem 
um mestrado. Isso lhe parecia bastante atrativo, visto que Gabriel não 
tinha concluído o mestrado acadêmico e essa nova oportunidade lhe 
permitiria continuar atuando no ensino médio. Lecionar para esse 
público é bastante realizador para ele. Além de gostar da faixa etária, 
Gabriel acredita que, nessas séries, o ensino é mais plural (“Eu adoro 
dar aula para o ‘moleque’ que não vai ser Físico, nem engenheiro. 
Aquele que vai fazer Belas artes, vai fazer Geografia… Eu acho que 
a física é importante na formação de todo mundo e eu gosto desse 
nível de formação”).

Gabriel reafirma sua escolha ao dizer que não tem interesse 
em ministrar aulas para cursos de graduação. Se tivesse que fazê-lo, 
queria atuar na formação de professores. Quando começou a lecionar, 
Gabriel enfrentou muitas dificuldades em disciplinar os alunos, pois 
tinha dificuldade de imprimir ordem. Sua falta de experiência inicial 
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foi de encontro à imaturidade dos alunos em aprender. Para Gabriel, 
essa barreira foi transposta a partir do momento em que os alunos 
reconheceram sua competência, seu domínio do conteúdo, sua 
capacidade de comunicação. Além disso, outro obstáculo enfrentado 
por Gabriel foi sua desorganização “Eu marcava teste e chegava no dia 
não tinha feito [a prova]. Tinha esquecido”. Esses problemas foram 
sendo resolvidos à medida que Gabriel aperfeiçoava sua prática. Ele 
diz que sempre se encontrou em sala de aula. Atualmente, leciona 
em três escolas particulares e uma escola técnica estadual.

Desde cedo, Gabriel manifesta inclinação para ensinar. Durante 
o período em que cursou o ensino técnico, ele percebeu que adorava 
ensinar “Eu era super tímido com o resto das coisas, mas, com isso, eu 
não tinha problema. Era tranquilo”. Na docência, é possível perceber 
esses mesmos interesses em Gabriel: “eu sempre tive boa vontade 
com os alunos. Eu nunca quis que eles me vissem como se eu tivesse 
do outro lado. Eu sempre quis que eles me vissem como alguém que 
está do lado deles para fazê-los crescer. Hoje eu não tenho dificuldade 
em administrar uma turma, eu consegui encontrar o meu caminho”.

Uma família radicada na religião

A família paterna de Gabriel segue e prega o Espiritismo há 
cinco gerações. Tudo começou com seu tataravô. Desde então, todos 
são espíritas. Cabe destacar que se trata de uma família efetivamente 
numerosa. Gabriel tem 30 primos de primeiro grau por parte de 
pai. O avô paterno teve dez filhos. Desses, oito tiveram filhos (“Meu 
bisavô, quando fez bodas de ouro, tinha 60 netos e 100 bisnetos. Todo 
mundo é Espírita!”).

Com respeito à religião, Gabriel também sublinha seu grau de 
envolvimento: “Eu não sou o cara que frequenta, que vê a palestra. 
Eu sou o cara que faz palestra! Eu coordeno o grupo de estudos com 
adultos, o grupo de mocidade com jovens. Coordeno os grupos de 
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terça, quarta e sábado. Tem também as reuniões de planejamento 
com os outros palestrantes todos os domingos à noite”. Tudo isso 
toma muito tempo, mas Gabriel não faz concessões. Ele até tem 
vontade de fazer outras atividades (como reencontrar os amigos 
da época de escola), mas “é difícil liberar um espaço para poder ir”. 
Suas atividades no centro espírita são prioridade (“a minha energia 
para mudar o mundo eu invisto na minha religião”). A religião e a 
ciência nunca se contrapuseram para Gabriel. Ele acredita que sua 
vivência dentro da comunidade espírita pode ter contribuído, por 
exemplo, para o desenvolvimento do seu interesse recorrentemente 
afirmado pela Filosofia. Haveria, segundo ele, muitas aproximações 
entre a Filosofia e a doutrina Espírita. Como Gabriel sempre foi 
muito convicto de sua religião, ela nunca entrou em conflito com 
seus estudos científicos.

Quando ainda tinha 20 anos, Gabriel conheceu e começou a 
se relacionar com Júlia (a mulher que viria a ser sua esposa anos 
depois): “eu já entrei na faculdade namorando com ela”. Ele conta 
que Júlia já era uma garota muito inteligente e que toda a sua família 
e amigos queriam que ela fizesse Medicina. No entanto, ela resolveu 
cursar Serviço social. Logo ao conhecer Júlia, Gabriel deixou claro 
que aceitar seu envolvimento com a religião era um pré-requisito 
para ficarem juntos. Segundo ele, todas as relações têm pontos 
imutáveis. Para eles, esse ponto é a religião. Júlia tornou-se Espírita 
e respeita que Gabriel invista grande parte do seu tempo livre nas 
atividades do centro espírita. Os seis filhos do casal frequentam o 
centro (“Quando eles forem maiores, poderão decidir. Até lá, nós 
decidimos por eles”).

Gabriel tem uma identificação muito forte com a família. 
Retrospectivamente, a descrição que ele oferece da família coincide, 
em todos os pontos principais, com a descrição que ele faz de si. Ele 
explicita essa identificação nos seguintes termos: “Eu cresci assim, 
tendo sempre muito contato com a família do pai. [...] Não é que 
eu ache minha família melhor que as outras, mas nós todos temos 
afinidade. Somos gente que pensa parecido. Isso favorece o convívio. 
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A visão de mundo, os valores são mais ou menos os mesmos. [...] 
Você olha para as pessoas, e você se sente bem com elas. As pessoas 
ficam super felizes. Correm para te abraçar. Isso, para mim, é muito 
bom.”.

Assim como seu tio José, Gabriel optou por formar uma família 
numerosa. Ele e Júlia tiveram seis filhos: “Não pretendo mais ter 
filhos, mas eu vejo isso como uma consequência natural da minha 
experiência familiar. As minhas lembranças mais felizes da infância 
foram os momentos que eu estava com a minha família. As festas 
de família, estar com meus primos, meus tios. Somos pessoas que 
pensam parecido. Nós temos afinidades. A religião nos uniu muito. 
Nós temos a mesma sintonia. Acho que foi uma tendência natural 
minha querer reproduzir isso. Eu era tão feliz com uma família assim 
que eu quis uma família assim, grande. É difícil. Tem seus desafios, 
mas os valores são outros”. Gabriel conta que Júlia era servidora 
pública do estado, mas, atualmente, se dedica integralmente à criação 
dos filhos.

Gabriel explica também que, em uma família grande, não dá para 
ficar pensando muito em si mesmo. Tudo é decidido tendo em vista 
o interesse comum e de forma tão rotineira que se torna automático: 
“tinha um boiler que esquentava a água. Ele esquentava um pouco. 
Depois só voltava a funcionar em trinta minutos!”. Como solução, 
era preciso tomar banho com o irmão e um primo (“Entrávamos os 
três”). Além disso, ninguém tinha quarto individual; todo mundo 
dormia com alguém. “Eu amava morar lá. Era muito legal. A gente 
jogava bola e não precisava de mais gente para completar um time”. 
A casa do tio José estava sempre aberta a quem necessitasse. Alguns 
funcionários da escola moravam lá também. Todos os anos, os primos 
convergiam para a casa do tio. Para Gabriel, a caridade e o amor ao 
próximo são valores fundamentais.

Uma das vantagens da docência é que cinco dos seis filhos de 
Gabriel (todos os que estão em idade escolar) estudam com bolsa 
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em uma escola renomada da região. Ele conta que, se não fosse 
professor dessa escola, o que o faz ganhar bolsas de estudo para 
todos, não teria condições de pagar as mensalidades. Porém, manter 
os filhos em uma escola onde os alunos possuem um padrão de vida 
de classe alta faz com que eles sejam privados de algumas atividades 
extracurriculares: “Lá tem uma viagem para a Alemanha para fazer 
um teste de proficiência, custa 20 mil reais. Eu tenho seis filhos, não 
posso dar só para um”. Ele até lamenta um pouco não poder dar tudo 
a seus filhos, mas pensa que os valores aprendidos na vida comum 
são incomparavelmente superiores.

A família de Gabriel permanece, portanto, muito unida. 
Seus irmãos, Carolina e Bruno, cursaram Biologia e Engenharia, 
respectivamente. Gabriel não fala muito do irmão, mas conta que 
Bruno sempre foi mais empreendedor, como seu pai. Gabriel fala que 
Carolina tem aptidão para ser professora e gostava de ministrar aulas, 
mas não estava feliz na profissão. Pensando nisso, Carolina decidiu 
cursar Direito e, à época de uma das entrevistas, estava trabalhando 
na coordenação pedagógica da escola. Carolina foi mãe com vinte 
anos, e sua filha também foi mãe com a mesma idade. Gabriel conta 
que sua irmã mudou de cidade, mas que a filha decidiu morar com 
Alice, a avó. Como Gabriel e Alice são vizinhos de porta, os filhos de 
Gabriel brincam sempre com sua sobrinha-neta, que mora ao lado.

Comparado ao irmão, Gabriel se considera mais voltado à 
família, movido por espírito solidário e voluntário (à semelhança de 
seu tio José). Gabriel conta que o sonho do Tio José era que seus 
filhos fossem professores, no entanto, nenhum deles seguiu esse 
caminho. Gabriel se lembra que, pouco antes de o tio José falecer, 
ele lhe havia dito “Tio, eu acabei suprindo para você a frustração 
dos seus filhos”. Todos tinham se tornado médicos, engenheiros, 
advogados. Somente Gabriel tinha se tornado professor.
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Hipótese 1: Disposição comunitarista

Descrição: Preferência sistemática pela vida em comunidade 
(em detrimento do isolamento). Essa disposição pode ser identificada 
em sujeitos que buscam integrar (ou construir) comunidades 
relativamente numerosas para o convívio familiar, esportivo, religioso, 
educacional. Refere-se também a uma forma específica de organização 
interna dessas comunidades, tendo em vista a preocupação com 
o outro e o bem de todos. O comunitarismo, da maneira como o 
empregamos aqui, pode ser considerado oposto ao individualismo 
e ao egoísmo.

Gênese: Podemos considerar que a origem do comunitarismo 
em Gabriel seja a vida familiar, com destaque para o período em que 
morou com o tio no interior do estado. Porém, essa disposição parece 
resultar de um longo trabalho pedagógico que ultrapassa os limites 
do tempo em que ele esteve morando com seu tio e primos. A rotina 
diária na casa do tio José compreendia partilhas diárias simples e 
significativas (da água do banho, por exemplo), a valorização da vida 
simples e a educação como fim e não como um negócio lucrativo. Na 
casa do tio José também eram realizados cultos espíritas em que se 
pregava a prática da caridade.

Série de comportamentos, atitudes e práticas coerentes: 
Gabriel parece ter descoberto o prazer em compartilhar o que sabe 
desde o final da adolescência (durante o ensino técnico). Estuda 
regularmente com os colegas e tinha muita satisfação em comunicar 
conhecimento a eles de forma que pudessem assimilar. Gabriel não 
tinha professores que admirasse ou desprezasse – ao menos não fora 
de sua família. De sua recordação, não escolheu ser professor por 
admiração nem desprezo aos docentes que conheceu. A admiração 
mais sistemática que ele demonstra estava orientada à pessoa do 
tio José e a seus gestos de generosidade. De fato, a descoberta do 
prazer em ensinar durante a formação técnica pode ser interpretada 
justamente como um desdobramento da forte disposição comunitarista 
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que Gabriel vinha desenvolvendo desde sua vida familiar. Portanto, 
é correto conjecturar que essa disposição tenha cumprido seu papel 
também no processo de escolha pela docência.

Quando Gabriel se torna professor, sua disposição comunitarista 
parece sofrer um tipo de adaptação, pois sua posição das comunidades 
em que habita vai se transformando. Ao se tornar professor, tem 
dificuldades na relação com seus alunos (mas essas dificuldades 
são resolvidas a partir do momento em que ele consegue se fazer 
respeitar). Sugere-se, nessa passagem, que, ao tomar posse da 
docência, Gabriel é desafiado a se tornar líder da comunidade que é 
a sala de aula. O valor pela vida em comunidade permanece. Porém, 
enquanto liderança, ele precisa ter uma orientação diferente com 
relação aos demais da comunidade – não tanto no sentido de estar 
a serviço deles, mas de exercer autoridade. Poderíamos interpretar 
esse elemento novo como a emergência de uma nova disposição (de 
liderança) ou como a transformação de uma disposição já existente.

Um pouco depois de se tornar professor, Gabriel tem seus 
primeiros filhos. Com relação à educação desses filhos, também 
estão presentes os valores da vida em comunidade e da partilha 
daquilo que se tem. Como são muitos, não é possível dar a cada um 
dos filhos tudo aquilo que eles poderiam desejar (viagens ao exterior, 
por exemplo, são negadas). Porém, o valor de estarem juntos e unidos 
em torno de algumas práticas (como a frequência ao centro espírita, 
por exemplo) é considerado o principal legado deixado por Gabriel 
às suas crianças.

Se a posição de liderança que Gabriel ocupa na comunidade 
familiar é clara (por exemplo, quando ele decide que seus filhos devem 
frequentar o centro espírita), mais ainda é com relação à religião. Ele 
destaca que não é um mero frequentador do espiritismo, mas que dá 
palestras e coordena vários grupos (de jovens e adultos). De volta à 
sua família paterna, o Espiritismo é claramente uma herança familiar 
que dá uma unidade muito particular a toda a família, tornando 
semelhantes os valores da vida em comum.



100

Transferibilidade de contextos: Percebe-se que a disposição 
comunitarista foi transferida consistentemente da família de Gabriel 
para seu trabalho, sua vida religiosa e sua família atual. Ao longo do 
tempo, observamos que essa disposição vai mudando. Gabriel vai se 
tornando progressivamente o líder das comunidades em que vive. 
Há também uma continuidade entre essas comunidades. Sua família 
é toda espírita e repleta de professores.

Inibição: Desde a origem dessa disposição, não identificamos 
situações em que ela não estivesse ativada.

Hipótese 2: Boa vontade cultural

Descrição: Bourdieu (2011) caracteriza a boa vontade cultural 
como uma disposição a consumir bens culturalmente legítimos, 
mesmo quando não se tem as condições para efetivamente consumi-
los. É o que ocorreria, por exemplo, quando uma família sem formação 
específica em artes visuais, prefere o museu de arte moderna ao 
shopping, a ópera ao cinema, o concerto ao show de rock. Está claro 
que a definição de cultura legítima pode ser facilmente expandida 
do domínio das artes e das humanidades (onde se encontra a maioria 
dos exemplos fornecidos por Bourdieu) para compreender também as 
ciências da natureza. Assim, a disposição para consumir matemática 
e ciência também é um tipo de boa vontade cultural. Segundo 
Bourdieu (2011), a boa vontade cultural está geralmente inscrita em 
um cenário de busca por distinção típico da relação que as frações 
mais escolarizadas da classe média estabelecem com a escola.

Se mergulharmos no texto de Bourdieu (2011), perceberemos 
que ele mesmo aponta a complexidade do jogo cultural que pretende 
estabelecer e quais são os bens culturais mais legítimos. Essa luta 
que, por exemplo, consagra a bossa nova e criminaliza o funk, é 
bastante complexa se vista ao nível individual. Até podemos nos 
arriscar a fazer alguns apontamentos, mas, na maioria das situações, 
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a discriminação entre o culto e o inculto pode deixar muita dúvida. 
Isso ocorre também por serem essas distinções constante objeto de 
disputa. Os critérios que definem o capital cultural de um momento 
histórico não são invariantes (vide, por exemplo, o samba, que nasceu 
na periferia e tomou as elites). Portanto, os atores sociais não estão 
somente consumindo (ou deixando de consumir) cultura legítima, 
mas estão participando diariamente da redefinição do que será 
considerado mais ou menos dominante em termos de cultura. Em 
síntese, a luta cultural é, ao mesmo tempo, estruturada, mas aberta 
a manifestações mais ou menos locais e idiossincráticas.

Falar em boa vontade cultural, no caso singular de Gabriel, 
apesar da coerência geral do seu patrimônio de disposições, requer, 
portanto, estarmos atentos à sua maneira particular de perceber 
o que é mais legítimo ou menos legítimo em termos de cultura. É 
esperado haver variações individuais importantes entre indivíduos 
da mesma classe e que essas diferenças sejam utilizadas para afirmar 
suas individualidades (cf. LAHIRE, 2006). Por exemplo, duas pessoas 
movidas por boa vontade cultural podem se considerar radicalmente 
diferentes porque uma prefere humanidades enquanto a outra prefere 
as ciências exatas, uma prefere literatura erudita enquanto a outra vai 
ao museu de ciências. A boa vontade cultural reportada por Gabriel 
está mais ou menos restrita aos bens culturais que têm circulação 
no mercado escolar.

Origem: Tudo indica que a origem da boa vontade cultural 
de Gabriel é sua família (ainda que, em algumas passagens, ele 
negligencie o papel da família e da própria escola em seus esforços 
e apetites escolares). Essa “negligência” mostra que, logo cedo, o 
sucesso escolar não estava sendo perseguido por interpelação familiar, 
mas porque as ambições propriamente escolares dessa família 
foram incorporadas. Com efeito, a partir do final do ensino técnico, 
as decisões de Gabriel sobre sua trajetória escolar e profissional 
parecem ser tomadas de forma autônoma, sem intervenção direta de 
outras pessoas.
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Série de comportamentos, atitudes e práticas coerentes: 
Gabriel desenvolveu, muito cedo, uma disposição excepcional para 
consumir bens escolares. O caráter precoce do desenvolvimento dessa 
disposição contribuiu para que ele fizesse suas incursões por conta 
própria. Ele conta que, no final da infância, já gostava muito de ler. 
Frequentava a biblioteca nacional, onde lia tudo o que lhe interessava. 
Seu espectro de interesses culturais esteve mais ou menos restrito 
às disciplinas escolares, mas disperso de maneira bastante eclética 
entre elas. Ele destaca que passou a gostar de Filosofia e de Física 
antes mesmo de ter aula dessas matérias, reforçando nele a sensação 
de autenticidade dessas apetências. O tempo dedicado por Gabriel 
aos estudos surpreendia até mesmo os professores da família. Era 
capaz de passar dias inteiros estudando enquanto seus familiares 
estavam se divertindo. Estudar era, certamente, uma experiência 
também muito prazerosa. 

É no seu processo de escolha do curso de graduação que a boa 
vontade cultural de Gabriel se torna mais claramente orientada a 
um projeto de distinção (ou de redução dos riscos por ter assumido 
a docência como profissão para sua vida). Ele queria ser professor, 
mas optou por fazer o bacharelado primeiro por acreditar que sua 
formação ali seria melhor. Antes disso, queria ser engenheiro. A 
docência não foi aceita tão rapidamente por Gabriel, talvez por ele 
já ter incorporado, em parte, a desvalorização da profissão. Também 
é possível conjecturar que o prazer de ensinar, descoberto no curso 
técnico (que caracteriza sua disposição comunitarista), supõe e retém 
o prazer em saber e é, portanto, uma operação de distinção. Todo o 
seu depoimento é particularmente consciente dos juízos culturais 
dos outros (vide, por exemplo, o destaque que ele dá às opiniões 
dos professores e colegas da Física sobre o curso de licenciatura ou 
a ironia com que compara sua profissão à dos filhos do tio José). 
No discurso de Gabriel, o juízo cultural dominante é conhecido e 
reconhecido como um elemento importante.

O ecletismo de Gabriel e sua satisfação em transitar pelos 
diversos domínios do conhecimento escolar aparecem também na 
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sua forma de avaliar seus alunos. Ele se distingue dos demais colegas 
(com estilos de ensinar mais mecânicos) por empregar vídeos que 
permitam discutir questões filosóficas e políticas da natureza e 
não-neutralidade da ciência. Nessa passagem, também fica clara a 
operação de distinção relacionada ao ecletismo cultural de Gabriel.

Transferibilidade de contextos: A boa vontade cultural parece 
ter nascido com o gosto pela leitura (provavelmente estimulado pelos 
pais ou professores de Gabriel). A partir daí, transferiu-se para vários 
contextos da atividade escolar (da vida de aluno à vida de professor).

Limites: Na escola, ele não buscava ser o melhor aluno. Estudava 
de maneira rigorosa visando aprender o conteúdo da melhor maneira 
possível. Se isso significava não terminar de estudar a matéria 
prevista até o dia da avaliação, não representava um grande problema 
para ele (ainda que sua nota fosse naturalmente mais baixa em 
vista dessa escolha). Outros alunos, no lugar de Gabriel, poderiam 
ter reportado grande ansiedade por não serem os melhores ou por 
terem de suportar a pressão dos pais por resultados mais destacados. 
Aparentemente, Gabriel está abrindo mão de uma distinção social no 
momento da avaliação escolar. Contudo, a maneira como ele se coloca 
(imputando aprendizado profundo a si e mecânico aos seus colegas 
de notas mais altas) pode sugerir uma interpretação alternativa: não 
se trata de abrir mão da luta por distinção cultural característica da 
boa vontade cultural, mas de escolher regras diferentes por meio das 
quais é possível se distinguir.

Um personagem excepcionalmente 
coerente

Levando em consideração o que tipicamente encontramos 
em retratos sociológicos (uma metodologia voltada à apreensão de 
casos de contratendência e rupturas biográficas), Gabriel Sobral 
é um personagem excepcionalmente coerente. Ser coerente (não 
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combinar traços sociais dissonantes) é bastante incomum. Contribui 
para isso a estrutura familiar de Gabriel, baseada em fortes tradições 
de intensificação da vida em comum e, consequentemente, uma 
convivência mais reduzida fora do ambiente familiar. Por se tratar 
de uma família de classe média e de professores, o destino social e a 
boa vontade cultural de Gabriel não surpreendem (assumiu uma das 
profissões recorrentes em sua família e se dedica à escola exatamente 
conforme esperado para um filho das frações mais escolarizadas da 
classe média). A quantidade de filhos que se tem em sua família é uma 
surpresa e contradiz as expectativas de sua classe (cf. BOURDIEU, 
2011). Porém, sendo prática corrente da família ter muitos filhos, não 
surpreende que Gabriel tenha tantos.
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Arthur Sampaio1 tinha 36 anos na época das entrevistas. 
Era solteiro, morava sozinho e atuava como professor de Física 
em uma escola muito tradicional. De uma família de classe 
média e que privilegiava o investimento escolar, Arthur era 
o filho do meio. Seus dois irmãos eram engenheiros, seu pai 
professor universitário e sua mãe secretária. Conviveu com 
uma ambivalência no seio familiar, entre a rigidez de seu pai e a 
proteção de sua mãe. No contexto escolar, Arthur se comportava 
de maneira bastante displicente diante das tarefas escolares e 
habitualmente controvertia os professores. Tinha uma relação 
tensa com as regras e normas escolares. Não gostava de estudar 
as Ciências Humanas e tinha relativa facilidade com as Ciências 
Exatas. Em sua segunda tentativa de vestibular, ingressou no 
curso de bacharelado em Física de uma universidade pública. 
Nesse curso, tinha bastante dificuldade nos estudos e conflitos 
com professores. Em meio a um desânimo com essa modalidade 
do curso e a necessidade de conseguir dinheiro para uma viagem, 
Arthur teve a oportunidade de começar a lecionar Física em 
um projeto. Nesse projeto, encontrou condições contextuais e 
estruturais muito confortáveis para a prática docente, e, assim, 
iniciou sua atividade no magistério. 

Formou-se em licenciatura em Física no ano de 2005. Em 
uma carreira caracterizada por rápida ascensão, Arthur lecionou 
em inúmeras escolas e cursinhos pré-vestibulares, sempre na 
perspectiva de ascendência salarial. Apesar de lecionar em 
instituições públicas, a maior parte da experiência profissional 
de Arthur era em instituições privadas de ensino, nas quais havia 
uma grande valorização do vestibular. Diante dessas socializações 
profissionais, Arthur demonstrou ser um professor que tinha 
como objetivo de ensino levar seus alunos a aprovações nos 
grandes vestibulares. Desta forma, colocava como fundamental a 
abordagem do maior número de conteúdos de Física. Ao ingressar 
no Mestrado Profissional (MP), essa sua concepção de ensino foi 

1 Este Retrato Sociológico faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento realizada por Wilson Elmer Nascimento e sob a orientação de 
Elisabeth Barolli. Trata-se de uma pesquisa de doutorado no âmbito da Universidade Estadual de Campinas, cujo o tema é o “desenvolvimento 
profissional de professores de Física”. Agradecemos imensamente às pesquisadoras Juliana de Oliveira Maia, Priscila Brandão e Olivia 
Prazeres pela colaboração na condução das entrevistas realizadas com Arthur Sampaio.
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de encontro às concepções veiculadas pelos docentes do curso, 
algo que rendeu conflitos em algumas disciplinas. Apesar de 
não ter nenhuma expectativa com o curso, além da promoção 
salarial, Arthur se sentiu decepcionado, passando a apenas atender 
minimamente as demandas. O contexto do MP se transformou 
para Arthur a partir do momento em que cursou uma disciplina 
de Ensino por Investigação e iniciou o desenvolvimento de seu 
produto educacional. Ao assumir outra posição no contexto do MP, 
passou a flexibilizar um pouco sua visão de ensino e a experimentar 
algumas mudanças em sua prática de sala de aula. 
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À época das entrevistas, Arthur Sampaio tinha 36 anos de idade, 
era solteiro, não tinha filhos e residia sozinho em um bairro de classe 
média de uma grande cidade da região Sudeste. Arthur era professor 
de Física de ensino médio em uma instituição pública de ensino muito 
tradicional. Concluiu sua licenciatura em Física no ano de 2005, em 
uma universidade pública, após ter se transferido do bacharelado. 
No ano de 2012, titulou-se como mestre em Ensino no Mestrado 
Profissional. De uma família detentora de relativo capital cultural e 
formação acadêmica considerada de prestígio, Arthur era o filho do 
meio. Seu pai, Herman Sampaio, tinha formação em Farmácia, chegou 
a possuir, além de uma farmácia, um laboratório de análises clínicas 
e atuava como professor universitário na área de Microbiologia. 
Já sua mãe, Ana Sampaio, não possuía formação universitária e 
sempre trabalhou como secretária, inclusive concursada. Seus dois 
irmãos eram casados, formaram-se engenheiros metalúrgicos em 
uma universidade pública e seguiram carreira nessa área. 

Contexto familiar: austeridade  
do pai e proteção da mãe

Arthur cresceu em um contexto de violência urbana em um 
bairro de classe média do subúrbio da cidade. Fez questão de salientar 
que ninguém de sua família foi para a marginalidade. Destacou 
ainda que, entre seus primos e parentes mais próximos, apenas seus 
dois irmãos e ele conseguiram cursar uma universidade. “A gente 
sempre morou num lugar pobre e hoje eu vejo que da minha rua 
inteira, de todos os meus amigos, eu tive amigos que foram para 
o crime, que já morreram assassinados. Na minha família não teve 
ninguém no crime, mas formado, de ir para a faculdade, eu e meus 
dois irmãos”. Teve uma infância de “garoto suburbano, soltava pipa, 
jogava bola, brigava, jogava pedra [...]”. Conviveu com muitos amigos 
nesse período, mas apenas dois eram realmente próximos, os quais 
frequentavam sua casa. Das amizades estabelecidas em sua infância, 
nenhuma chegou a ser duradoura.
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A presença paterna nos estudos dos filhos foi demarcada por 
uma intensa cobrança e austeridade: “[...] meu pai sempre foi muito 
rígido com o negócio de educação”. Seu pai, Herman Sampaio, 
tinha o costume de acompanhar semanalmente as tarefas escolares 
realizadas pelos filhos e os bilhetes com reclamações dos professores. 
Em alguns casos, quando necessário, Arthur e seus irmãos passavam 
por punições um pouco mais severas, sempre na perspectiva de 
“direcioná-los” nos caminhos dos estudos. “Meu pai sempre foi muito 
rígido com esse negócio de a gente estudar. Todo final de semana 
ele pegava o meu caderno, o caderno dos meus irmãos, olhava, via 
se tinha copiado a matéria, via o que tinha feito. E se não tivesse, se 
tivesse alguma reclamação do professor, alguma anotação, alguma 
coisa, ele dava um ‘incentivo’ (risos). O ‘incentivo’ era um chinelo de 
couro que ele tinha”. 

A rigidez de Herman se fazia presente também no contexto de 
socialização familiar, muito marcado por austeridade nas relações 
interpessoais. Com rotinas bem demarcadas e hábitos familiares 
poucos flexíveis, era ele o maior responsável pelas exigências e 
imposições feitas aos filhos e à organização familiar. “De manhã ele 
sempre levou a gente para a escola, sempre buscou meus irmãos e eu 
na escola e sempre fez questão de a gente almoçar e jantar juntos. Em 
casa e na mesa, todo mundo. Mesmo que não falasse nada, quando 
falava ele dava uma bronca, mas tinha que esperar ele chegar e a 
gente jantava junto”.

Mesmo perante a rigidez de seu pai em relação aos estudos, 
Arthur considera que não estudou mais intensamente ou com mais 
dedicação, mantendo uma relação com a escola de apenas atender 
minimamente as demandas, ou seja, não ser reprovado. Essa parece 
ter sido a saída que encontrou para atender, pelo menos em parte, as 
exigências de seu pai. 

Diferentemente de Herman, Ana Sampaio era tranquila e 
flexível no que se refere às exigências escolares. Geralmente escondia 
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as requisições do pai com os filhos, tornando-se para eles muito mais 
amigável. “Minha mãe era mais tranquila. Às vezes deixava a gente 
fazer algumas coisas sem deixar meu pai saber, mas com meu pai não 
tinha essa. ‘Vai sair para a festa? Dez horas em casa!’. ‘Pô pai, começa 
às nove horas’. ‘Dez horas em casa!’. Ia lá na porta e buscava”. Arthur 
e seus irmãos conviveram com essa ambivalência familiar por todo 
o período em que moraram com seus pais, quando a prestação de 
contas ao pai era intensa. “[...] quando eu era moleque, eu e meus 
irmãos, o coro comia. Tinha que estudar, tinha que voltar cedo para 
casa, não deixava ficar na rua”.

Displicência escolar e o hábito 
de controverter os professores

Em uma configuração familiar que priorizava o investimento 
escolar, Arthur e seus irmãos sempre estudaram em escolas privadas 
e foram incentivados e acompanhados mais ativamente pelo pai. 
Embora não tenha reprovado em nenhum ano, considera que nunca foi 
um bom aluno, mantendo relações conflituosas com seus professores 
e se definindo como um aluno mediano e bagunceiro, principalmente 
no ensino médio. “Eu era um bagunceiro. Completamente bagunceiro. 
Jamais me imaginaria como professor. Se eu voltar na minha infância, 
eu era exatamente o antiprofessor. [...] Eu era aquele cara que dormia 
na sala de aula, não copiava a matéria, discutia com o professor, fazia 
bagunça, tacava bolinha, armava bomba para botar no banheiro, 
matava aula, adorava matar aula”. 

Apesar desse comportamento na escola, conseguia ter um 
desempenho razoavelmente bom nas disciplinas escolares. Tinha 
dificuldades naquelas relacionadas às Ciências Humanas – “Eu sempre 
odiei história por exemplo. Eu lia um parágrafo e não entendia nada 
e aí minha cabeça fervia” – e facilidade no que se refere às Ciências 
Exatas: “[...] eu sempre tive muita facilidade, principalmente com 
essas áreas de exatas”. Tinha certa aptidão com Física e Matemática e 
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sempre teve uma boa memória, algo que o possibilitava estudar mais 
em casa e não dedicar muita atenção às aulas. “[...] eu sempre tive 
muita facilidade e copiar para mim nunca fez muito sentido, então 
eu não copiava, porque eu não via utilidade em copiar, eu sempre 
tive uma boa memória [...] Eu fazia questão de não prestar atenção 
na aula deles, eu dormia, eu os fazia perceber que eu não estava nem 
aí pra eles [os professores]. Aí eu chegava em casa e bolava a minha 
teoria ali sozinho, meio que autodidata. Agora, em sala, ouvir o cara 
falar? Eu sempre fui muito impaciente”.

Para ele, não prestar atenção nas aulas era também uma forma 
de desafiar os professores, com os quais sempre tinha uma relação 
conflituosa. Nesse sentido, teve uma trajetória escolar muito marcada 
por traços de subversão e irreverência diante da autoridade de seus 
professores, sempre na perspectiva de controvertê-los diante de suas 
ações. “As pessoas começam a falar as regras para mim e eu começo a 
questionar. Pelo menos que eu me lembro, alguns professores sempre 
foram muito chatos com isso, muito rígidos e eu sempre discutia”. 

Suas lembranças em relação aos professores, invariavelmente, 
eram marcadas por muito dissabor. “Eu me lembro de professores 
ruins, muito ruins”. Arthur conta um episódio, para ele marcante, 
que exemplifica como era sua relação com os estudos e com os 
professores, caracterizado por uma displicência no contexto escolar 
e uma postura questionadora e desafiadora com os docentes. “Eu 
me lembro do Luís2, de Física. Eu o achava o pior professor de todos 
porque ele fez uma coisa comigo. Uma vez acho que eu tirei 0,5 em 
Física. E ele entregava a prova da nota mais alta para a mais baixa, 
quando chegou a minha vez, ele entregou a prova na pontinha da 
folha. Tipo assim, me entregando com nojo. Aquilo me deu uma 
raiva. Beleza, mas aí eu estudei, estudei, estudei, chegava na aula 
dele eu dormia e em casa eu estudava. Acho que aí eu peguei o gosto 
pela Física, porque eu comecei a estudar para aprender Física e aí 
aprendi. Aí minhas notas de Física foram 9,5, 10 e daí em diante. E 

2 Os nomes citados nas entrevistas foram substituídos por nomes fictícios.
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aí beleza, mas eu sempre fiquei com raiva desse cara. [...] Isso que a 
gente chama de marcante”.

Nitidamente, sua atração e seu gosto pela Física não provêm 
de experiências prazerosas com as aulas dessa disciplina, haja vista 
que suas memórias eram desagradáveis. Sua grande motivação 
para se dedicar aos estudos, sobretudo em Física, era confrontar o 
professor, o qual o marcou com episódios de humilhação. O que se 
nota é que Arthur elaborou uma maneira própria de estudar para dar 
conta minimamente das demandas escolares. Essa forma de estudar 
de Arthur se manteve e se intensificou em seus estudos posteriores, 
inclusive na graduação em Física.

Em uma escola que valorizava muito as atividades esportivas, 
Arthur encontrou uma forma de não acompanhar as aulas regulares da 
escola, participando da equipe de basquete. “[...] eu acabei entrando 
em um time de basquete e a gente treinava todos os dias da semana. 
Então, todos os dias da semana eu podia “matar aula” justificada 
por ser da equipe de basquete”. Se intitulando como exímio jogador 
de basquete – “eu jogava bem, tinha um arremesso bom (risos)”, 
Arthur declarou que gostava muito desse esporte, ponderando até 
prosseguir com essa prática além da escola. “Eu era bom. Joguei três 
intercolegiais e fui chamado para fazer testes”.

O entusiasmo de Arthur em relação ao esporte o levou a 
realizar testes em equipes profissionais de basquete, porém esse 
desejo foi cerceado por seu pai quando descobriu que Arthur os fazia 
sem seu consentimento. “Chamaram-me para um teste em um time 
profissional e eu comecei a fazer os testes escondidos do meu pai. 
Até que uma hora não dava mais para esconder e eu falei para ele. Aí 
ele falou: ‘não, você vai estudar!’ [...] Não fui por causa do meu pai”. O 
apreço pelo basquete permaneceu em Arthur, porém, somente como 
uma atividade de lazer. 
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Podemos depreender que a relação que Arthur estabelece 
com as regras oscila em função do contexto, ora as acata, ora as 
ignora (hipocorreção) e ora as rejeita. Na configuração familiar, 
principalmente diante do pai, Arthur seguia as normas e exigências 
– ao deixar de jogar basquete sem questionar a autoridade do pai: 
“[...] com o meu pai não tinha muita discussão não. [...] Acho que 
isso foi importante porque eu e meus irmãos discutíamos com todo 
mundo, menos com o meu pai [...]”. Já no contexto escolar, diante dos 
professores, houve momentos em que ele ignorava as regras, numa 
relação descomprometida – ao manter sua indiligência escolar, mas 
cumprindo minimamente as demandas escolares –, e havia outros em 
que ele as rejeitava veementemente – ao frequentemente controverter 
ou ridicularizar os professores e “matar” suas aulas. O que se nota 
é uma disposição hipocorretiva em diferentes domínios de práticas 
(contextos), principalmente nas práticas escolares, marcadas pela 
rejeição às normas e regras escolares ditadas pelos professores. 

O acesso ao ensino superior: 
escolhas repentinas

Arthur declarou que seu pai, embora se opusesse ao basquete 
ou a qualquer outro esporte, nunca o pressionou ou influenciou 
diretamente sobre o que cursar na faculdade. “A gente podia fazer 
qualquer coisa, desde que não fosse basquete, desde que não fosse 
esporte. Se fosse acadêmico, ele não ligaria para nada”. A grande 
exigência do pai em relação aos filhos era que continuassem os 
estudos e sempre deu todo o suporte para que conseguissem. É 
possível admitir que, para Arthur e seus irmãos, a aquisição de 
capital cultural, em sua forma institucionalizada, foi uma inculcação 
simbólica de longa duração feita pelo pai, haja vista sua posição 
no espaço social como professor universitário e suas condições 
materiais e culturais de existência. Com relação à sua trajetória e 
de seus irmãos, Arthur reconhece a importância paterna, a ponto de 
creditar a obtenção de títulos dos filhos quase que exclusivamente 
a seu pai.
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Após um ano de cursinho e uma dúvida entre cursar Física 
ou Matemática, Arthur, de forma repentina optou pelo curso de 
bacharelado em Física e ingressou em uma universidade pública. 
Já no início da graduação, e por pouco tempo, Arthur foi bolsista 
de Iniciação Científica (IC) em um projeto sobre circuitos neurais. 
“A gente via como eram as sinapses elétricas no corpo humano 
[...] qual era o comportamento delas e associava isso a capacitores. 
Usávamos equações do eletromagnetismo para descrever essas 
coisas”. Tratava-se de uma atividade muito laboriosa, uma vez que 
havia uma demanda muito grande de reuniões e leituras em outros 
idiomas, os quais Arthur não dominava. “Toda semana tinha reunião, 
tinha uns textos em francês e alemão que a gente tinha que ler. O 
professor só dava e falava: ‘se vira [...] tem que ler’. ‘Pô professor, mas 
está em francês’. ‘Pega o dicionário, só tem em francês’”. Além disso, 
essa IC o desmotivava bastante, pois, além de uma módica bolsa, seu 
pagamento atrasava todos os meses. Os atrasos nos pagamentos e 
as densas leituras fizeram com que Arthur não ficasse no projeto por 
muito tempo, inclusive tendo atritos com o professor que coordenava 
o projeto. “Se eu ganhei [a bolsa] foi uma vez só, foi uma vez só, mas 
já ’xingando’ o professor, dizendo que não ia mais”.

Como já explicitado, Arthur frequentemente mantinha uma 
relação muito displicente em relação às tarefas escolares, as quais ele 
considerava fonte de desprazer. No contexto do ensino superior, passou 
por momentos em que pensou em desistir do curso de bacharelado 
em Física, pois considerava muito alta a carga de estudos. “[...] lá pelo 
terceiro período eu falei: ‘vou embora, vou desistir disso aqui [...] isso 
é muito difícil, que negócio louco’”. Sua permanência no curso deu-
se, entre outras coisas, devido ao incentivo de um grande amigo, que 
o convenceu a ficar no curso até o final. Em alguns momentos, Arthur 
não se identificava com o curso de bacharelado em Física e com um 
suposto “perfil de físico”, algo que era confirmado inclusive por seus 
professores. “Uma vez eu levei meu cavaquinho para a faculdade e 
estava tocando no corredor. Aí parou um professor, ficou olhando e 
quando eu parei ele apontou o dedo para mim e falou assim: ‘você 
não pode ser físico!’. Eu falei: ‘por quê?’, ‘Um físico não toca esse 
instrumento’. Virou as costas e foi embora”.
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Sua convivência com os professores do ensino superior 
também foi marcada por alguns conflitos, a exemplo do professor 
que coordenava sua IC e do professor que considerou que ele não 
poderia ser físico: “[...] esse professor ficou me perseguindo. Foi um 
cara que me perseguiu mesmo, ele queria que eu reprovasse a matéria 
dele, e conseguiu fazer com que eu reprovasse a matéria dele”. 

A relação polarizada que Arthur estabelecia com os estudos e 
com os professores no ensino médio persistiu durante a graduação, 
muito caracterizada por um desleixo em relação às atividades em aula 
e conflitos com os docentes. “Era muito chato, tinha que estudar pra 
caramba. Mas eu não anotava as coisas e aí chegava em casa, tentava 
estudar e nunca dava tempo de fechar a matéria”. Apesar dessa relação 
com os estudos e com os professores, Arthur cumpria as demandas 
do curso e não colecionou muitas reprovações (considerando-se a 
média de um curso de bacharelado em Física), mas foi retido em 
quatro disciplinas, atrasando sua formação em um ano. 

Tornar-se professor: o acaso 
e a necessidade

Como já mencionado, Arthur queria ser físico. Para ele, 
não existia a possibilidade de se tornar professor de Física. Suas 
experiências com professores, principalmente de Física, não foram 
das mais satisfatórias, não proporcionando grandes exemplos para 
que ele pudesse vislumbrar também essa possibilidade profissional. 
“[...] querer ser professor eu não queria não. ‘Ah, dar aula? Tá maluco? 
Eu não. Aguentar aluno chato? Você está doido. Não quero não’”. 

Diante de sua insatisfação com o bacharelado, segundo ele 
muito difícil, e com a falta de pagamentos de sua bolsa de IC, surgiu 
uma oportunidade de trabalho em um projeto para lecionar Física 
para alunos do ensino médio. Embora ele não tenha se encantado 
pelo trabalho que seria desenvolvido no projeto, lecionar Física, a 
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oferta era muito mais atrativa financeiramente que sua atual bolsa 
de IC. Num momento em que estava precisando de dinheiro para 
uma viagem de carnaval e não contava com a ajuda financeira de seu 
pai, Arthur resolveu concorrer a uma vaga nesse projeto. “Aí surgiu 
um carnaval. Olha que loucura, olha como eu começo a ser professor: 
Carnaval. [...] Aí eu pensei: ‘eu ganho tanto, quando a [universidade] 
me paga’. Aí eu falei: ‘vou ter que falar com o meu pai’. Aí falei pro 
meu pai. Adivinha o que meu pai falou? ‘Se vira! Lógico que não’. [...] 
Aí pra ir para o carnaval, eu virei professor”.

Após um processo seletivo composto por duas fases e diante 
de um número muito grande de candidatos, Arthur ficou em primeiro 
lugar, posição privilegiada, uma vez que poderia escolher o lugar 
onde iria atuar. Esse privilégio garantiu que Arthur escolhesse uma 
escola muito próxima da universidade, garantindo maior mobilidade 
entre trabalho e estudo. “Eu peguei um colégio que era do lado da 
[universidade], que era do lado de onde eu estudava”.

Sem dúvida, a experiência do projeto foi para Arthur um 
marco em sua trajetória, demarcando o que seria uma virada em 
relação à continuidade de seus estudos e anseios profissionais. “Era 
muito bom dar aula ali para aquela dúzia de alunos. Eu tinha almoço, 
tinha material bom, tinha um material humano bom, estava perto [da 
universidade]”. Embora fosse a primeira experiência de Arthur como 
professor, tratava-se de um contexto de trabalho muito peculiar, 
algo que aparentemente abrandou os desafios de se deparar com 
uma sala de aula regular e toda a complexidade de sua dinâmica, 
fazendo com que não passasse por um choque de realidade3 naquele 
momento. Além da proximidade de onde estudava, contava com 
um bom salário, uma carga horária muito reduzida, poucos alunos 
em classe e uma ótima infraestrutura. “Nesse projeto, eles pegavam 
todos os colégios estaduais daquela área e selecionavam os melhores 
alunos do terceiro ano. Eu tinha uma turma de terceiro ano e uma 

3 Caracterizado por Marcelo (1999, p. 28) como o “período de confrontação inicial do professor com as complexidades da situação profissional” 
e, segundo Veenman (1988), configura-se como a diferença entre o idealizado pelos professores, a partir de suas vivências anteriores e sua 
formação inicial, e o encontrado na realidade cotidiana vivenciada nas escolas. 
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de segundo ano. [...] eu ia lá para dar aula para dez alunos, dez ou 12 
alunos no máximo. Eu tinha um material que [o projeto] me dava, era 
um colégio que tinha uma sala extra com ar condicionado, que não 
era a realidade do colégio, e os alunos eram os melhores alunos”.

Mais do que a primeira experiência de trabalho realmente 
remunerado, embora já tivesse trabalhado na farmácia de seu pai, 
Arthur gostou muito de lecionar Física para aqueles alunos e se 
identificou com a atividade docente. Não demorou para que Arthur 
buscasse aprimorar sua prática de ensino, ganhando experiência com 
outras iniciativas, como cursinhos populares4. Um aspecto muito 
significativo para Arthur naquela experiência foi a relação afetiva 
estabelecida com os alunos, que demonstravam muito carinho por 
ele. “Nesse pré-comunitário eu não ganhava nada para trabalhar, 
mas eu adorava dar aula lá para eles porque eles tinham um carinho 
muito grande. Tinha umas senhoras de 50 anos, 60 anos, que levavam 
bolo, me davam abraços e diziam que gostavam de mim. Era legal, 
me tratavam como um filho. Teve um garoto no pré-vestibular 
comunitário, logo na primeira turma, que estava meio perdido e 
acabou fazendo Física por minha causa. Entrou na universidade, fez 
mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado e está lá no CERN5”. 

Essas experiências com o ensino de Física significaram muito 
aprendizado da docência e muita gratificação a Arthur que, aos 
poucos, foi se identificando com o magistério e acumulando cada 
vez mais trabalhos em cursinhos pré-vestibulares e em escolas 
privadas, seja como professor ou como monitor. “Eu estava nesse 
projeto, depois eu acabei entrando num outro projeto. Esse projeto 
era pré-vestibular comunitário, aí de cara eu fui ser monitor do pré-
vestibular do Matonense6 e do GLC. Depois fui trabalhando com 
colégios menores, como professor do Ensino Médio”.

4 Cursinhos populares, também chamados de “cursinhos comunitários”, são cursos preparatórios para os vestibulares, normalmente 
gratuitos ou com taxas mensais módicas que objetivam apoiar estudantes de camadas populares a acessar o Ensino Superior. Em geral, 
buscam a democratização das universidades públicas brasileiras, sobretudo diante da massificação do ensino médio e da expansão, ainda 
insatisfatória, do ensino superior.

5 Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (European Organization for Nuclear Research) é um dos mais respeitados centros de 
pesquisas científicas do mundo. A sigla CERN vem do francês, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, órgão fundado em 1952 com 
o objetivo de estabelecer uma organização de pesquisa em física fundamental.

6 Os nomes das instituições de ensino foram substituidos por nomes fictícios. Em linhas gerais, tratam-se de colégios de iniciativa privada.
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Com o acúmulo de empregos em escolas e a pressão de 
alguns diretores para a obtenção do diploma, Arthur se transferiu do 
bacharelado para a licenciatura em Física, onde se formou no ano de 
2005 com 25 anos de idade. Dois anos mais tarde, com 27 anos, por 
opção própria e após a independência financeira conquistada, saiu 
da casa de seus pais e foi morar sozinho. Durante esses mais de dez 
anos, Arthur acumulou uma vasta experiência profissional atuando 
em inúmeras escolas. “Eu me formei em 2005. Em 2007 eu passei para 
o estado; em 2008 eu vim para cá [escola que leciona atualmente], 
em 2008 eu passei para a [colégio técnico estadual] e em 2009 eu já 
dava aula no Santo Amaro que é um dos melhores colégios do Brasil. 
[...] Eu trabalhei em muitas escolas, não vou conseguir nem numerar 
e nem nomear as escolas porque foram muitas”.

Arthur se refere a essa trajetória como de completa ascensão, 
sempre passando de uma escola de menor para uma de maior prestígio. 
Além disso, sua busca pela ascensão se pautava em transferir-se para 
aquelas escolas que pagavam mais: “Eu nunca me prendi a colégio 
que pagava mal. Considera ainda que conseguiu progredir devido 
ao seu próprio mérito: Foi assim, sem ter “peixe”, sem me levarem, 
foi de verem meu trabalho e dizerem: ‘vem para cá’”. As trocas de 
escolas eram constantes, chegando a romper com muitos colégios 
no mesmo ano. Quando completava pouco mais de cinco anos 
de carreira do magistério, lecionando em muitas escolas, Arthur 
encontrava-se completamente confortável financeiramente. “[...] do 
ano que me formei até 2010 eu já não fazia mais parte daquele grupo 
de professores que reclamava da profissão [...]”. Nesse período, Arthur 
já ganhava um montante de salário maior que a soma dos salários 
de seus dois irmãos engenheiros metalúrgicos.

Com o acúmulo de atividades em inúmeras escolas e uma carga 
muito grande de trabalho – “[...] eu dava 72 tempos na semana e tinha 
1028 alunos [...]”, Arthur começou a demonstrar sinais de cansaço 
com a docência e passou a pensar na possibilidade de abandonar o 
magistério. “[...] eu estava um pouco desestimulado já de dar aula, eu 
acho que eu ia abandonar [...]”. Esse esgotamento, em parte, dava-se 
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por conta de uma rotina muito pesada e fatigante, em que muito de 
sua prática estava se tornando mecânica, principalmente na rede 
privada de ensino. “Eu falei: ‘ah, muita rotina para mim’. Era muita 
rotina. [...] Eu tinha seis turmas e eu dava um tempo de aula para 
cada turma e era a mesma matéria. [...] Você faz isso um ano inteiro, 
dois anos, aquilo me sugava de uma maneira que eu ficava louco”.

Da mesma forma, Arthur encontrava-se muito insatisfeito com 
suas condições de trabalho, muito diferentes daquelas em que ele 
iniciou sua carreira. “[...] depois que eu saí daquele nicho de melhores 
alunos e de começo de carreira, eu fiquei desmotivado. Só tinha 
alunos ruins, era desvalorizado. No começo de carreira, tinha alunos 
bons, depois alunos muito ruins [...]”. O ápice do descontentamento 
de Arthur certamente foi sua experiência em escolas estaduais que, 
segundo ele, eram muito difíceis de trabalhar, principalmente pela 
relação estabelecida com os alunos e com a nítida desvalorização 
do professor. “[...] quando eu dava aula no estado, eu estava pegando 
umas turmas ruins. [...] Em dois anos eu desisti de ser professor”. 
Na esteira dessa prostração com o trabalho em sala de aula, Arthur 
ingressou em um curso de Engenharia Mecânica na universidade em 
que havia se formado em Física e, nesse curso, conseguiu eliminar 
algumas disciplinas. “[...] vou para a Engenharia, esse negócio de dar 
aula não está com nada”.

O que para Arthur se configurou como a segunda chance para 
a continuidade no magistério foi sua entrada na escola onde leciona 
até hoje. Uma instituição pública muito tradicional e que, segundo 
ele, valoriza o professor em muitos sentidos, inclusive no que se 
refere à remuneração. “[...] eu já estava desistindo de dar aula quando 
um amigo meu falou para fazer o concurso [...] fiz o concurso por 
fazer, passei e aí comecei a dar aula aqui”. Nota-se que, para além da 
questão salarial, Arthur também vislumbrava melhores condições 
estruturais de trabalho. “Vim para cá por uma mudança de trabalho, 
mas também um aumento de salário [...]”. 
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Em meio a esse percurso, surgiu o que para ele seria uma nova 
oportunidade de conseguir aumentar sua remuneração, o Mestrado 
Profissional (MP). Arthur também vislumbrou a possibilidade de 
ganhar, a seu ver, mais qualidade de vida, diminuindo o número 
de empregos, haja vista que com a titulação conseguiria se dedicar 
exclusivamente à sua atual escola. “Um dos objetivos para eu fazer 
o mestrado foi o de melhorar meu salário. O salário de professor é 
ruim e a única alternativa é aumentar a carga horária, eu trabalhava 
de domingo a domingo, então o meu objetivo era fazer o mestrado 
para ganhar um pouco mais e também ganhar qualidade de vida 
através da diminuição da carga horária. [...] Aqui na escola tem um 
incentivo legal se você é Dedicação Exclusiva”.

O mestrado profissional: da  
possibilidade de mais ascensão 
à decepção

Embora Arthur tivesse a ideia de que a pós-graduação seria 
uma via importante para almejar sua progressão na carreira por meio 
da titulação, não tinha nenhuma clareza sobre como seria esse curso 
de MP. “Eu tinha alguns amigos que faziam mestrado na universidade 
e falaram comigo, eu fui lá fazer a prova e fui selecionado. Eu fiz uma 
tentativa, um êxito e acabou. Foi bem simples, não foi nada planejado, 
eu não sabia nada sobre as disciplinas ou sobre o mestrado em geral, 
eu fui com o objetivo de entrar e aumentar o meu salário, essa é a 
verdade nua e crua”. 

No período inicial do curso de MP, Arthur acumulava um 
número muito grande de atividades, além do mestrado, cursava 
Engenharia Mecânica, atuava em escolas privadas consideradas de 
prestígio, era concursado no colégio onde leciona atualmente e era 
concursado em uma escola técnica estadual. “[...] Eu era um zumbi”. 
Ao passar por problemas de saúde diante dessa carga muito elevada 
de trabalho, decidiu interromper o curso de Engenharia, pois, a seu ver, 
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o MP, além de ser mais fácil, lhe traria mais rapidamente a ascensão 
na escola onde atua até os dias de hoje. “Aí eu acabei fazendo o MP 
porque eu achei que seria um caminho mais fácil esse da Educação”.

Sem muitas expectativas, foi se dando conta das demandas 
no decorrer do curso. “Quando eu comecei, eu fui descobrir o que 
era um mestrado. [...] fiquei sabendo das orientações, de fazer as 
disciplinas, de fazer provas, fazer a dissertação e foi aí que eu vi como 
seria o mestrado”. De início, sentiu certo mal-estar ao perceber que 
estava retornando à condição de aluno, ou seja, voltar a estudar, se 
concentrar, cumprir horários e tarefas. “Eu não fazia prova desde 2005 
quando eu me formei, senão as de concurso. Aí você vai formando 
outra vida, voltar a ser aluno é complicado”. O que se nota é uma 
atualização de sua disposição hipocorretiva com relação às regras, 
ou seja, ao se deparar novamente com um contexto formativo (escola, 
universidade), volta a ficar evidente sua relação tensa com as normas.

Arthur acrescentou que, nas disciplinas do MP, quando havia 
discussões sobre como transpor aqueles conteúdos para sala de aula 
da educação básica, os docentes da universidade faziam um discurso 
contraditório com a realidade vivenciada pelos mestrandos em seus 
ambientes de trabalho. “[...] como todo professor que não entra em 
sala de aula, que é o caso de alguns professores do mestrado, eles têm 
as questões teóricas formadas na mente deles, de que o professor do 
ensino médio tem que fazer de um jeito ‘A’ quando a nossa realidade 
só nos permite fazer de um jeito ‘B’ e quando eu discutia isso com o 
professor ele não entendia”.

Embora afirmasse que não tinha expectativa com o curso, ele se 
mostrou decepcionado com o fato de os docentes não considerarem 
a realidade da escola quando apresentavam métodos de ensino e 
orientações pedagógicas que, para ele, eram incompatíveis com aquela 
realidade. Essa situação parecia lhe causar ainda maior incômodo, 
possivelmente pelo fato de sentir que seus saberes e conhecimentos 
da prática estavam sendo ignorados. “Aí eles [docentes do MP] 
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vêm falar que eu tenho que mudar a estratégia, aquelas coisas que 
aparecem na pedagogia [...] Aí você fala: ‘então professor, vai lá na 
minha sala de aula com meus 40 alunos desse teu jeito aí e fecha o 
programa’. Aí não faz, e diz que a gente tem que mudar, que a gente 
tem que mudar o programa, mas lá na frente, eu encontro o vestibular 
com todo o conteúdo. [...] é muito contraditório o que é falado dentro 
da universidade, lá nas pedagogias, e a maneira que é cobrado no 
vestibular, que eu tenho que cumprir”. 

Socializado profissionalmente em contextos de trabalho que 
priorizavam como meta aprovações em grandes vestibulares, sua 
prática era orientada, em grande parte, pela preparação dos alunos 
para esses exames. Nesse sentido, Arthur considerava preeminente 
a abordagem de conteúdos cobrados pelos vestibulares, geralmente, 
uma gama muito grande de conteúdos e temas da Física. Em 
contrapartida, as orientações do MP propunham uma redução dos 
conteúdos de Física regularmente abordados no ensino médio, fato 
este que tornava sua relação com alguns docentes mais conflituosa, 
pois, na sua interpretação, estavam lhe pedindo para abrir mão daquilo 
que era uma de suas crenças mais viscerais. “Os professores do 
mestrado diziam que nós devíamos trabalhar com menos conteúdos 
para que a aula tivesse mais qualidade. Todo mundo aceita essa 
ideia na hora que o professor fala, só que o mesmo professor lá do 
mestrado [aluno] é o que trabalha com o vestibular e o vestibular por 
sua vez cobra tudo. Aí nós alunos falávamos para o professor que não 
era possível abrir mão de certas coisas enquanto aquilo continuar 
caindo no vestibular. Aí os professores diziam que não podíamos 
vincular a nossa aula com o que é cobrado no vestibular, mas isso 
nos deixa entre ‘a cruz e a espada’, se eu não trabalho o que vai cair 
no vestibular com o meu aluno, eu estou preparando ele para que 
então?”.

Há que se destacar, ainda, que essa prática de Arthur encontrou, 
em sua realidade de trabalho atual, um contexto fértil para se enraizar 
ainda mais, haja vista as demandas específicas da escola. A todo 
tempo, ele afirmava a necessidade de prestar contas aos pais dos 
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alunos e ao coordenador da escola. “Eu trabalho com o ensino médio 
e são pessoas que têm expectativas de fazer uma graduação [...] então 
o professor não pode abdicar de um conteúdo que está na grade do 
vestibular. [...] Essas discussões eram comuns no MP e esse tema era 
o que mais discordava dos docentes”.

Embora houvesse divergência entre a visão de ensino de 
Arthur e aquilo que era proposto pelos docentes do curso de MP, 
ele cumpria minimamente as demandas das disciplinas, repetindo, 
de forma consciente, o discurso adotado pelos docentes, mesmo 
considerando que a maioria das discussões em aula não contribuíam 
para sua prática educativa. “Uma coisa é a realidade, outra é o que 
você tem que escrever para o professor te dar um certo. Eu escrevi o 
que o professor queria ler, independente de eu concordar, eu não tinha 
tempo para discutir sobre aquilo, então eu fazia o que mandavam”. 

A resistência de Arthur em colocar em questão suas verdades, 
muito evidenciada no contexto do MP e manifestada por meio 
de uma defesa insistente de suas crenças (quais sejam, objetivo 
de ensino pautado no vestibular e práticas em acordo com esse 
objetivo), mais uma vez é uma manifestação de sua disposição 
hipocorretiva. Naquele contexto do MP, mais especificamente nas 
disciplinas pedagógicas, Arthur recebia as orientações dos docentes 
a respeito da condução do ensino em sala de aula como se fossem 
ordens, ou seja, exigências que deveriam ser cumpridas. Sua rejeição 
às normas e exigências, mais uma vez, fica evidente na maneira 
que se posiciona inflexivelmente frente às problematizações do 
curso, ora rejeitando-as e ora depreciando-as. O que se nota nessa 
inflexibilidade é uma defesa insistente de uma prática já realizada 
e, a nosso ver, naturalizada, que o professor pratica asceticamente 
desde suas primeiras socializações profissionais. A inferência de 
uma disposição ascética em relação a suas práticas de ensino se 
justifica por suas ações em termos da rigidez de suas opiniões, de 
sua prática de magistério imutável e no rigor consigo mesmo e com 
os outros. 
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Essa disposição ascética acerca de sua prática, inclusive, 
encontrava eco em muitos de seus contextos de trabalho, inclusive 
na escola onde leciona atualmente, visto que eram instituições, como 
já discutido, que priorizavam aprovações nos grandes vestibulares. 
Assim, a nosso ver, essas escolas constituíam-se em contextos 
altamente favoráveis às suas disposições para agir em conformidade 
com suas crenças. Desta forma, o curso de MP, que pretendia uma 
transformação didático-pedagógica na gestão de sala de aula, da 
maneira como se apresentou a esse professor inicialmente, não 
foi capaz de abalar ou mesmo provocar um processo reflexivo que 
problematizasse suas crenças. 

Ensino por investigação e produto 
educacional: um contexto em 
transformação

Em uma das últimas disciplinas cursadas no MP, Arthur 
começou a vislumbrar a possibilidade de repensar um pouco mais 
criticamente a sua própria prática e sentiu-se propenso a inserir uma 
novidade em suas aulas: o ensino por investigação, porém cuidando 
para que, com isso, sua prática não fosse radicalmente modificada. 
“É muito bonito trabalhar com investigação, a questão de esperar 
o tempo de cada aluno, é tudo muito bonito, mas a gente tem um 
programa para fechar que é imenso. Então não adianta ficar falando 
que cada aluno tem seu tempo, se fizer assim não dá para fechar a 
matéria. Com certeza deu para aproveitar algumas coisas de ensino 
por investigação nas minhas aulas, só que não pode ser em todas as 
aulas e você não pode dar o tempo para todos os alunos dominarem 
aquela questão, um ou outro matou a charada, tem que seguir com 
o conteúdo. [...] O que eu trabalho, por exemplo, nessa perspectiva 
de ensino por investigação é a questão do experimento, eu levo 
uma atividade experimental para a sala de aula e ao invés de fazer o 
experimento em grupos pequenos como os professores do mestrado 
sugerem, eu tento juntar a turma inteira em cima de um objeto para 
ganhar esse tempo, então através de um experimento demonstrativo, 
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eu trago perguntas que provocam o aluno para que ele pense e 
argumente sobre aquilo, mas sempre em mente que quando alguém 
responder eu vou seguir para o próximo passo da atividade”. 

O excerto deixa bastante explícito o fato de que a condução de 
seu ensino não era compatível com a possibilidade de garantir a todos 
os alunos durante as aulas o tempo que necessitavam para alcançar 
a aprendizagem. Assim, ao participar da disciplina “Ensino por 
Investigação” sentiu que poderia organizar seu ensino introduzindo 
colaborações dessa metodologia, mas ainda em acordo com suas 
crenças. Ou seja, o professor Arthur parece ter reconhecido, pelo 
menos em parte, a legitimidade da cultura didático-pedagógica 
proposta pelo MP. Nesse sentido, pôde utilizar a experimentação 
e a contextualização, de modo a experienciar uma prática menos 
engessada. É possível inferir, de seu depoimento, que essa experiência, 
para ele diferenciada, só parece ter sido possível porque a inserção 
de novos elementos na sua prática não implicou o abandono de sua 
tradição pedagógica. “Eu sou um professor muito rigoroso, tudo o 
que tem que ser ensinado no ensino médio para o aluno passar no 
vestibular, eu apresento em aula linha por linha. Hoje, às vezes, abro 
mão de um detalhe muito matemático e procuro outros meios de 
apresentar uma equação sem um passo a passo tão matemático. E 
o mestrado foi o que me fez perceber que isso funciona até melhor 
em relação à aprendizagem, pois atinge um público maior. Como eu 
dava a minha matéria antes do mestrado, eu atingia apenas os alunos 
com aptidão para matemática, hoje, levando essas atividades com 
experimentação para a sala de aula, eu atinjo mais gente”.

Essa flexibilização nos parece ter sido um enfraquecimento 
disposicional que trouxe a possibilidade de o professor Arthur 
repensar não só a maneira de conduzir seu ensino, como também 
atualizar-se nas propostas educacionais. Em nossa interpretação, o 
enfraquecimento de sua disposição ascética ocorreu ao participar 
de um contexto que pouco proporcionou condições para que 
essa disposição se atualizasse. Além disso, contribuiu para que 
experimentasse, por meio da metodologia de ensino, formas de 
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satisfazer a si mesmo em relação ao seu objetivo de ensino e, ao 
mesmo tempo, contemplasse o que era demandado pelo MP. A 
consequência disso em sua visão foi um melhor aproveitamento dos 
alunos na sua aula. “O MP abriu a minha cabeça para olhar mais 
para os alunos e menos para a minha zona de conforto. Sem dúvida 
a minha aula antes do MP é diferente da minha aula depois do MP, 
mesmo que eu não consiga levar alguma coisa para a sala, é uma aula 
com mais exemplos cotidianos. O mestrado agregou qualidades, eu 
percebo que eu atinjo mais alunos e isso é notório pelas discussões 
que eu tenho agora, mas não tinha antes”.

Outro momento muito importante em sua trajetória no curso 
de MP foi o que se configurou como uma mudança nas propriedades 
sociais do contexto, a saber, o desenvolvimento do produto 
educacional. Foi nesse período que Arthur se viu livre dos discursos, 
para ele normativos, dos docentes, que, como foi explicitado, iam de 
encontro a suas crenças. Ao assumir outro lugar na organização das 
atividades do MP, que agora era de sua inteira responsabilidade e 
autoria, ele tomou para si o protagonismo de sua própria produção. 
Foi uma atividade no âmbito do curso que lhe exigiu pesquisar por 
conta própria para ver que tema poderia trabalhar e se aprofundar 
em um conteúdo específico de Física que não tinha sido discutido 
em nenhuma das disciplinas. 

Interessante salientar que seu orientador era muito diferente 
daqueles docentes com os quais Arthur costumeiramente discutia 
durante as disciplinas do curso. Aparentemente, no desenvolvimento 
do projeto, não se sentiu ‘pressionado’ por muitas cobranças de seu 
orientador, algo que não possibilitou a atualização de sua disposição 
hipocorretiva. “Acho que o diferencial é que eu não entrei já com um 
cabresto, mas durante o meu trabalho, infinitas possibilidades foram 
surgindo e eu só foquei em uma no fim do processo”. 

Além da sua satisfação no desenvolvimento do produto 
educacional, Arthur mostrou-se motivado a desenvolvê-lo na sala de 
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aula, embora tomando o cuidado de não abandonar suas crenças mais 
arraigadas em relação à condução do ensino, muito relacionadas a seu 
ascetismo. Para tanto, realizou sua proposta junto a uma turma que 
considerava ‘especial’, pois, em sua visão, os discursos dos pedagogos 
só funcionam para uma sala selecionada para determinado fim. 

Entre a profissão e o lazer: docência em 
declínio e perspectivas de futuro

Sem dúvida, Arthur atingiu aquele que era seu objetivo inicial 
com o curso de MP, o de alcançar uma melhora na qualidade de 
vida, diminuindo o número de empregos e se dedicando apenas a 
uma escola. Além disso, não há como negar que, mesmo de forma 
relativa, sua prática de ensino passou a incorporar alguns elementos 
trabalhados e problematizados no MP. “Em termos de qualidade de 
vida é outro papo. Até a minha aula melhorou, eu já estava muito 
mecânico. Não estava mais nem com paciência com os alunos. ‘Isso 
aqui funciona, faz isso aqui’. Eu já não buscava aquele algo mais”.

Nos momentos das entrevistas, atuando apenas nessa escola, 
foi perceptível que Arthur novamente passava por uma crise no que 
concerne ao ofício do magistério. Aparentemente, nos últimos anos, 
seu contexto de trabalho atual vem passando por mudanças que, 
a nosso ver, começam a ir de encontro a seu ascetismo em relação 
ao ensino e à gestão de sala de aula. Além de pautar seu ensino em 
conteúdos cobrados nos vestibulares e assumir para si a missão de 
promover a aprovação de seus alunos nesses exames, Arthur, numa 
postura bem rígida, considera imprescindível o controle de disciplina 
em sala de aula. “Aqui na [escola] e nesses colégios de grande porte 
que eu trabalhei era muito bom. Já nos colégios medianos, era ruim 
de trabalhar com adolescentes em que a direção não tinha pulso 
firme. Está acontecendo aqui. Aqui está mudando [...] O que eu vejo 
hoje é que tem muito professor amigo de aluno. O problema de 
educação com o cara é fazer com que o aluno goste dele. [...] Aqui 
está caminhando para ser um desses colégios que eu falei, ruins de 
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trabalhar. [...] A educação ela parte da disciplina, você tem que ter 
disciplina. Eu não vou dar uma coisa porque os alunos não gostam, 
não é assim que funciona”.

A percepção de que as condições contextuais de seu local de 
trabalho estão se modificando faz com que Arthur se questione sobre 
sua continuidade no magistério. “É possível que eu pense novamente 
em parar de dar aula. Eu já prevejo essa situação de que daqui a uns 
três ou quatro anos”. Parece-nos que, contextualmente, seu ascetismo 
não está mais se sustentando, colocando em crise aquilo que é para 
ele uma verdade. Ao perceber que o contexto da escola atual está se 
modificando, ficando mais flexível no que se refere ao ensino em sala 
de aula, Arthur se sente desconfortável com sua forma de conceber 
o ensino. É como se esse professor, com seu rigorismo, estivesse 
perdendo espaço na escola e sua maneira ascética de praticar o 
ensino não estivesse sendo mais compatível com o contexto atual. “O 
futuro dos garotos não é vinculado a dar abraço e ver filme e passear 
pelo bosque. Isso é importante? É importante, mas não vai levar o 
garoto à universidade. [...] Do jeito que é hoje, se não mudar a porta 
de entrada da universidade, não vai dar para não ser pragmático”.

Arthur reconhece que teve um início de carreira muito 
confortável, algo que facilitou sua permanência no magistério. 
Chega até a questionar se esse teria sido o percurso profissional 
mais profícuo para ele, quase que em um arrependimento, carregado 
de incertezas. “De lá para cá, o que eu vejo? Eu era mais valorizado 
como estagiário do que como professor. Eu fui enganado. Se tivesse 
sido ruim lá, eu não teria largado o bacharel. Teria sido perito da 
polícia federal, como era minha vontade lá no ensino médio”. 

Atualmente, Arthur pensa em unir um hobby a uma atividade 
profissional: abrir uma cervejaria. Apaixonado por cerveja e pela 
sua história, Arthur fez cursos de produção de cervejas e atualmente 
produz em sua casa cerca de 400 litros por mês. Eu penso em abrir 
uma cervejaria. “Eu já faço cerveja, já montei e já saiu meu primeiro 
lote. Eu quero começar a fazer 1600 litros por mês. [...] Se eu tiver 
que exonerar do colégio, eu saio. Não me prendo não, a vida é uma 
só [...]”. 
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Hipótese 1: Disposição hipocorretiva

Descrição: Caracteriza-se como um princípio que leva a uma 
relação descomprometida ou irreverente com as regras e normas. 
Assim, um sujeito que possui disposições hipocorretivas estabelece 
uma relação relaxada com relação às regras e exigências, muitas 
vezes recusando-as e rejeitando-as. Cabe destacar que se entende 
por regras e normas tudo aquilo que estabelece princípios, limites e 
modelos a serem seguidos, por exemplo, regulamentos profissionais, 
horários de trabalho, prescrições médicas, normas cultas da fala e 
da escrita, entre outros (LAHIRE, 2004). No caso de Arthur, essa 
disposição se manifestava invariavelmente em contextos formativos 
e na relação estabelecida com as figuras de autoridade, como os 
professores na escola de ensino médio, os docentes nos cursos de 
graduação e de Mestrado Profissional (MP).

Gênese: Como evidenciado no retrato sociológico, a relação 
de Arthur com o pai era fortemente marcada pela imposição de 
exigências e regras. Ao começar a frequentar o contexto escolar, 
Arthur encontrou a possibilidade de subverter regras, confrontando 
a autoridade dos professores. Apreendemos que essa passagem para 
o contexto da escola constituiu-se como a gênese de sua disposição 
hipocorretiva em relação às regras e normas.

Série de práticas coerentes: O movimento de subversão 
mostrou-se recorrente nos momentos em que Arthur rejeitava 
ou desconsiderava grande parte das normas, principalmente em 
contextos escolares. Na escola, foi patente sua irreverência na maneira 
como se relacionava com os professores, sempre na perspectiva de 
controvertê-los e desafiá-los, além disso, mantinha certo desleixo 
escolar em relação às atividades em aula e frequentemente “matava” 
aulas. No contexto da graduação, esse desleixo escolar continuou, 
bem como os desentendimentos com os docentes. No MP, ficou 
evidente sua relação controvertida com os docentes do curso ao 
questionar suas orientações, assim como não escrevia trabalhos para 
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congressos por não se adequar às normas de submissão. “[...] muitas 
vezes eu acabo sem enviar projetos porque eu não me esforço muito 
para me adequar às normas de alguns eventos, eu até acho que seria 
bom dividir minhas experiências com outros”. 

Experiências relativamente semelhantes:  Desde a 
escolarização básica, Arthur sempre esteve envolvido em contextos 
formativos, ou seja, sempre esteve, de alguma forma, fazendo algum 
curso ou alguma formação (escola básica, bacharelado em Física, 
licenciatura em Física, Engenharia Mecânica, Mestrado Profissional, 
curso de fabricação de cerveja). Suas experiências com exigências e 
normas nesses contextos atualizavam sua disposição hipocorretiva, 
portanto, o que se percebe é uma sistematicidade em sua incorporação.

Transferibilidade de contextos: Essa disposição se atualizava 
em contextos formativos, não sendo necessariamente transferível a 
outros contextos. Na esfera familiar, por exemplo, essa disposição 
era inibida. 

Inibição: Essa disposição era inibida no contexto familiar.

Hipótese 2: Disposição ascética

Descrição: Caracteriza-se como um princípio que leva o sujeito 
a uma relação rígida e inflexível em relação a suas práticas. “Regra 
de vida pautada pela renúncia voluntária aos prazeres sensíveis, 
implicando uma mortificação das paixões, obtenção da perfeição 
moral e ao desabrochamento espiritual. [...] Toda regra ou estilo 
de vida pautada pela austeridade pessoal e por comportamentos 
co-medidos e metódicos” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 18). 
Se seguirmos o significado mais comum de ascético, isto é, aquele 
que pratica uma renúncia ao mundo com objetivo de adquirir um 
elevado intelecto e espírito, diríamos que Arthur, em analogia, mais 
precisamente no contexto de participação do MP, renunciava a uma 
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proposta curricular que não tivesse como critério o vestibular, mas sim 
uma abordagem mais inclusiva do ponto de vista da aprendizagem. 
Sua satisfação estava fortemente vinculada à crença de que sua 
realização profissional não poderia deixar de abordar todo o conteúdo 
de Física que ele considerava absolutamente necessário. Parece-nos, 
assim, que o professor só teria satisfação profissional se pudesse 
ser o representante do conhecimento científico e responsável pelo 
sucesso de seus estudantes no ingresso à universidade.

Gênese: Essa inferência acerca do ascetismo de Arthur em 
contextos de trabalho encontra sustentação nos fatos que marcaram 
sua vivência junto à família, principalmente com seu pai, que parece 
ter tido bastante influência pelas imposições e exigências feitas aos 
filhos e à organização familiar. A socialização no contexto familiar 
parece ter proporcionado para Arthur uma inculcação ideológica 
simbólica, marcada por austeridade nas relações interpessoais e, a 
nosso ver, essa marca pode revelar a gênese de sua disposição ascética. 
De modo semelhante a uma das características que ele comenta 
sobre seu pai, Arthur também nos pareceu muito pouco disponível 
para discutir as propostas de ensino de Física apresentadas no curso 
de MPEF. 

Série de práticas coerentes: Foi possível observar, no Retrato 
Sociológico, que Arthur sustentava uma prática de magistério 
imutável, muito marcada pela rigidez de suas opiniões e no rigor 
consigo mesmo e com os outros. Não abria mão de grande parte 
dos conteúdos da Física, conduzia o ensino em sala de aula quase 
exclusivamente centrado nele mesmo, defendia asceticamente uma 
prática pautada no objetivo de aprovar seus alunos no vestibular, 
entre outras.

Experiências relativamente semelhantes: Desde suas 
primeiras socializações profissionais no campo do magistério, 
Arthur se viu inserido em contextos caracterizados por concepções 
consideradas tradicionais de ensino, ou seja, escolas que priorizavam 
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práticas que objetivavam a aprovação em grandes vestibulares em 
detrimento de métodos inovadores com vistas prioritariamente a 
uma aprendizagem significativa. Nessa perspectiva, Arthur foi cada 
vez mais alimentando e colocando em execução sua disposição 
ascética em relação a esse tipo de ensino. Sua defesa incessante a 
procedimentos engessados de ensino não era infundada, haja vista 
que o professor partia de seus contextos de trabalho, muito pouco 
favoráveis ao que era defendido pelos docentes do MP. Mas o que 
mais nos chama atenção nessa defesa é o quanto sua disposição 
ascética era forte e arraigada em sua atividade docente, não deixando 
flexibilizar suas crenças em relação ao ensino em sala de aula.

Transferibilidade de contextos: Essa disposição ascética se 
atualizava em seus contextos de trabalho, majoritariamente composto 
por escolas privadas, tradicionais e cursinhos pré-vestibulares. Foi 
transferível ao contexto do MP, ficando evidente ao defender suas 
crenças acerca do ensino. 

Inibição: Essa disposição ascética enfraqueceu-se no decorrer 
do curso de MP, sobretudo em sua participação numa determinada 
disciplina e na elaboração do produto educacional.
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Juliano Montanari1 tinha 35 anos na época da entrevista 
e é um sujeito de origem popular. Nasceu e cresceu na área 
rural de um município do interior do país, onde estava instalada 
uma indústria metalúrgica muito próspera. Rufino Montanari, 
pai de Juliano, possui o ensino médio completo, enquanto Rosa 
Montanari, mãe de Juliano, cursou somente até o sexto ano do 
ensino fundamental. Aposentados, os dois já trabalharam tanto 
como camponeses quanto como operários da metalurgia. Rosa e 
Rufino tiveram três filhos: Anaís, a mais velha; Guilherme, filho 
do meio; e Juliano, o caçula. Juliano estudou por toda a vida 
em escola pública, sendo considerado um bom aluno. Seus pais 
sempre o acompanhavam na escola. Sua mãe queria que os três 
filhos terminassem a educação básica, mas não cultivava outras 
ambições escolares para eles. 

Ao final do ensino médio, Juliano trabalhou na metalurgia 
por três anos. Suas experiências na indústria o fizeram desejar 
outro futuro para si, decidindo concorrer a uma vaga na educação 
superior pública. Foi desencorajado por seus colegas de trabalho, 
que viam a metalurgia como futuro mais próspero e garantido. 
Juliano escolheu concorrer para o curso de licenciatura porque 
pretendia trabalhar de dia e estudar de noite. Sua aprovação foi 
recebida com surpresa. Juliano, enfim, mudou-se para a capital 
e estabeleceu moradia na casa do estudante. Durante o curso de 
graduação, não acumulou reprovações (como de costume entre as 
pessoas de sua origem social) e se manteve com o apoio de uma 
modesta bolsa de estudos. Após a conclusão do curso, já não teria 
mais direito à casa do estudante e precisava conseguir logo um 
emprego que lhe permitisse pagar um aluguel. Outra saída seria 
ingressar no mestrado. 

Sem conseguir nada disso, Juliano passou por dificuldades, 
mas foi aprovado para uma vaga de professor temporário na 
própria universidade onde havia se formado. A partir desse 
momento, qualificou-se para ingresso no Mestrado Profissional, 

1 Agradecemos imensamente ao colaborador Wilson Elmer Nascimento pela condução de uma das duas entrevistas realizadas com Juliano 
Montanari.
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que não concluiria em menos de cinco anos. Terminado o contrato 
temporário com a universidade, Juliano exerceu a docência em 
contextos diversificados (pré-vestibular, escolas particulares 
e na secretaria de educação do estado). Sua prática docente 
incorpora elementos das suas principais experiências de vida. 
Como professor da secretaria da educação, tornou-se insatisfeito 
com a profissão e passou a planejar uma mudança de carreira 
para a Física Médica. Foi aprovado em concurso, mas, antes que 
a nomeação viesse, foi chamado para trabalhar como professor 
da educação básica federal, onde há condições de trabalho mais 
atraentes. Casou-se com uma colega de faculdade que hoje 
faz doutorado em Letras. Dando seguimento ao seu projeto de 
vida baseado na ousadia de realizar trajetórias profissionais 
improváveis, Juliano pretende morar no exterior com sua esposa 
e, lá, educar os filhos que terão juntos.
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A família Montanari

Juliano é o filho mais novo de Rosa e Rufino. Seus irmãos, Anaís 
e Guilherme, são, respectivamente, seis e quatro anos mais velhos. 
Juliano tem boa relação com os irmãos, mas se sente mais ligado a 
Guilherme por terem idades mais próximas. Rufino Montanari tinha 
concluído o equivalente ao ensino médio (antigo colegial) e estudou 
na época da palmatória. Rosa Montanari possuía apenas o primário, 
equivalente aos anos iniciais do ensino fundamental. A filha mais 
velha do casal, Anaís, chegou a cursar Jornalismo, mas formou-se em 
Turismo e casou-se com um filósofo. O irmão de Juliano decidiu não 
fazer universidade: fez curso técnico, mas não apresentou o trabalho 
de conclusão de curso. Entre tios e primos, Juliano comenta que a 
família do seu pai não teve tanto estudo. Por outro lado, “da famí-
lia da minha mãe, eu tenho primos com mestrado e doutorado. Tem 
muita gente que está estudando. Dos parentes realmente próximos, 
tem minha cunhada e meu cunhado [irmãos da sua esposa]”. Dentre 
os parentes de convivência, nenhum tem pós-graduação.

Quando Juliano era criança, a vida da família era muito difícil. 
“Meus pais moravam no interior, mas não tinham propriedade”. Eles 
eram camponeses e trabalhavam em terras arrendadas. “Depois, 
meu pai começou a trabalhar como pedreiro, na construção civil”. 
A vida começou a melhorar somente quando Rufino foi contratado 
pela metalúrgica da cidade. De fato, a família Montanari é de origem 
camponesa, com residência na região rural de um município onde 
estava instalada uma grande indústria do ramo da metalurgia. Essa 
indústria detinha aproximadamente 20% dos postos de trabalho 
da cidade. Seus operários gozavam de prestígio entre os demais 
trabalhadores do local. O salário permitia que todos tivessem, com 
algum tempo de serviço, casa própria e carro. “Mas era bem difícil. 
Meu pai comprou um automóvel só quando estava aposentado”. 
Havia também alguma estabilidade no emprego. Embora as ameaças 
de demissão fossem constantes, só era costume demitir aqueles que 
apresentassem grave desvio de conduta.
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Em algum momento da história familiar, os Montanari 
conseguiram adquirir uma pequena porção de terra e pararam de 
trabalhar em terras arrendadas. “Eram dois hectares somente. Não 
sei se você sabe, mas é uma propriedade pequena. Para um sítio 
seria muito grande, mas muito pequeno para uma fazenda”. Essa 
propriedade era cultivada pela própria família. Juliano reporta 
também que, há mais de vinte anos, a grande metalúrgica da cidade 
comprou um terreno próximo ao de sua família, mas o funcionário 
responsável por fazer a medição, que também tinha uma propriedade 
próxima, ficou sabendo que metade da terra dos Montanari não tinha 
escritura. “Então ele decidiu avançar tanto o limite da propriedade 
dele quanto o limite da empresa sobre a nossa terra. Meu pai e minha 
mãe foram para cima da empresa e eles prometeram emprego para 
toda a família”. A partir desse momento, os Montanari se tornaram 
operários da grande metalúrgica como compensação pela invasão.

Infância e período escolar

Juliano considera que, por ter crescido no interior, sua infância 
foi muito boa. A família Montanari nem sempre tinha condições de 
comprar brinquedos, mas ele, seus amigos e seus irmãos sempre 
se divertiam da forma que podiam. Juliano encontrava diversão 
ajudando seu pai na lavoura, construindo brinquedos e destruindo 
os que já tinha para entender seu funcionamento: “Eu tinha um jipe e 
ele funcionava à pilha e tinha uma luz que acendia. Quando acabou a 
pilha, eu fui brincar e a luz acendeu! Claro, o motor funcionou como 
indutor no momento que eu empurrei. Mas imagina! Em meia hora 
estava totalmente destruído o carrinho. Não consegui mais montá-
lo. Minha mãe ficou muito passada, mas eu estava lá investigando a 
indução. Não entendi o que aconteceu. Não entendi mesmo! Procurei 
onde é que estava a pilha que fez acender a luzinha”.

Juliano iniciou os estudos com sete anos de idade numa 
pequena escola rural que ficava próxima de sua casa. A escola era de 
classes multisseriadas: as salas acomodavam duas séries diferentes 
e apenas uma professora para atender os alunos das duas turmas. 
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“Hoje ela está abandonada. Era uma escolinha de madeira, no interior. 
Digo, no interior mesmo! Na roça. [...] Cada sala tinha dois quadros 
e uma professora. O primeiro ano ficava em um sentido, o segundo 
ano ficava noutro sentido. Era uma escola com duas salas e duas 
professoras”.

Juliano mudou para outra escola pública na segunda parte do 
ensino fundamental, pois não havia séries finais na escola rural onde 
vinha estudando. Sua nova escola, que ficava na cidade, longe de sua 
casa, tinha uma infraestrutura melhor: uma sala para cada disciplina 
e cada professor. Nessa escola, fez amizades que mantém até hoje. 
Lembra com alegria que, na escola, competia com seus amigos 
para ver quem tiraria a maior nota nas avaliações. “Nós éramos 
os CDFs da turma”, porém, “dos colegas com quem eu realmente 
conversava e com os quais eu concorria por nota, nenhum continuou 
seus estudos. Somente eu fui para a universidade”. Juliano também 
esclarece que, em sua cidade, várias famílias têm o costume de 
mandar seus filhos para as grandes universidades na capital, mas 
que esse comportamento não era recorrente no seu círculo de amigos 
e conhecidos. “O pessoal que iria para a universidade estudava na 
outra escola. [...] Eu não tinha relação de amizade com esse público 
típico que vai para a universidade. Geralmente quem vai para a 
universidade já procura cedo”.

Hoje em dia, quando faz uma prova, Juliano escreve na capa 
que será o primeiro colocado. Apesar disso, ele não se reconhece 
como uma pessoa competitiva. “Quando eu estou em ambientes 
efetivamente competitivos, eu não funciono como os outros. Eu 
tenho colegas muito mais dados à competição”. Ele se vê como uma 
pessoa que coloca metas para si mesmo e luta para atingir essas 
metas sem se comparar muito com seus colegas. “Eu penso que a 
competição é como no esporte: tu tens que querer ser melhor que 
seu adversário. Assim, eu não me considero competitivo. Por outro 
lado, se eu disser que eu quero terminar esses 10 quilômetros em 10 
minutos, eu vou fazer tudo para isso. Mas isso não quer dizer que 
eu queria ser melhor que os outros”. Como será possível perceber, 
Juliano não deixa de fazer comparações e muito do orgulho que 
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sente de sua trajetória profissional resulta de perceber-se um caso 
excepcional de sua origem social.

Ao ingressar no ensino médio, Juliano foi transferido de 
escola. Optou por estudar no turno noturno, pois precisava trabalhar 
para ajudar seus pais e queria fazer um curso técnico de auxiliar de 
mecânica. Ele acabou se afastando do grupo de amigos que tinha no 
ensino fundamental por conta do turno escolhido e, consequentemente, 
as competições por nota acabaram. Para Juliano, seus professores 
das disciplinas exatas eram muito bons: “os professores me cativaram 
muito”. Ele gostava bastante das disciplinas de Física e Geografia: 
“Eu só me incomodei um pouco, ao final do ensino médio, quando eu 
descobri que minha professora era esposa do meu chefe”. Fora isso, 
considera ter sido um aluno muito interessado. Lembra também que 
a maioria dos professores tinha grande dedicação ao trabalho: “Eu 
não lembro de haver tantas faltas de professores. Hoje, eu vejo que a 
realidade vai mais para esse caminho. Quando fui aluno, teve só um 
dia que o professor entrou em sala de aula e nos liberou. Foi ótimo! 
Adoramos. Hoje, eu vejo que isso é muito recorrente. Eu mesmo falto, 
às vezes... Na minha época de aluno não tinha isso. Não vou dizer 
que, antes, os professores tivessem mais comprometimento, porque 
sugeriria que há uma falta de comprometimento hoje. Havia um 
esforço muito grande para que tudo desse certo”.

Juliano destaca que não houve um professor específico que o 
tenha marcado ao ponto de ele desejar a docência. “O professor de 
Química tinha uma aula magnífica! Ele entrava com um giz e a lista 
de chamada. Ele tinha tudo na mente. Eu achava aquilo um máximo! 
Sem muita firula nem muito show, mas a gente achava aquilo um 
máximo. [...] Do professor de Física, eu não me espelho nele. Tem 
muitas coisas que ele fazia e que eu evito fazer em sala de aula. Mas 
eu gostava muito do conteúdo”. De fato, é difícil identificar, em sua 
trajetória, um momento a partir do qual a docência passou a ser uma 
atividade realmente desejada.

Rosa e Rufino foram educados em um modelo de ensino “bem 
triste”, que envolvia castigos em sala de aula, surras do professor, “Isso 
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lá nos anos 50”. Eles sempre foram muito presentes na vida escolar 
de seus filhos, cobrando dedicação aos estudos e frequentando a 
escola. Juliano recorda esses momentos com muita ternura: “Uma 
coisa bacana é que meu pai sempre nos acompanhava muito de 
perto. Ele sempre ia para a escola e perguntava se nós estávamos 
nos comportando e estudando”. Rufino não era desagradável ao 
cobrar. “Nós que queríamos dar orgulho ao nosso pai e isso tinha um 
efeito muito positivo”. A mãe de Juliano também participava dessa 
rotina. “Tinha um incentivo moral. Se tirasse nota baixa, levaria uma 
bronca. [...] Eu sentava na primeira fila, era dito CDF ano após ano. 
Eu gostava bastante de estudar”.

Em seu depoimento, Juliano parece ter muito orgulho da 
proximidade com que seus pais acompanhavam sua vida escolar e 
do reconhecimento que recebia pelo seu desempenho na escola. Ao 
mesmo tempo em que as ambições dos Montanari com respeito à 
escolarização de seus filhos eram iguais ou superiores à sua própria 
escolaridade, essas ambições poderiam ser consideradas modestas, 
se comparadas ao que se observa tipicamente em famílias de classe 
média. Nas palavras de Rosa, a necessidade de estudar terminaria 
com a conclusão do ensino médio: “Minha mãe achava que estava 
bom o ensino médio, pensamento até hoje muito recorrente. [...] 
Essa é muito a cultura do interior. Se terminar o ensino médio, está 
excelente! É o que vai precisar para vida. Às vezes nem isso”.

Dissabores da metalurgia

Ao final da sua vida escolar, Juliano ainda não pensava em 
ser professor. Nessa época, “uma coisa que me marcou foi um teste 
vocacional. Ele apontou para ‘atendimento a pessoas’. Bem capaz, 
né?! Eu? Trabalhando com pessoas? Nunca! Daí sugeriram que eu 
talvez trabalhasse na área da saúde ou no ensino. Eu saí meio que 
rindo do teste, mas, anos depois, pude ver o quanto ele acertou.”. 
Naquela época, Juliano não pensava em outro destino além de 
trabalhar na sua própria cidade como a maioria dos seus conhecidos. 
Queria ter logo seu próprio dinheiro e “fazer festa”. Assim, trabalhou 
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como metalúrgico por três anos – na mesma empresa onde toda a 
sua família estava empregada.

A indústria metalúrgica empregava muitos trabalhadores 
naquele município. Os empregos nessa indústria eram bastante 
concorridos pelos salários e pela estabilidade que ofereciam. Já 
era um sinal de sucesso conseguir um emprego ali tão cedo na 
carreira. Portanto, das possibilidades mais prováveis de futuro que 
se colocavam para Juliano em função de sua origem social, ele, de 
fato, “já começava pelo topo”.

A experiência profissional de Juliano na indústria foi cheia 
de pequenos dissabores a partir dos quais ele foi desenvolvendo 
uma grande insatisfação com a profissão e com o projeto de vida 
associado a ela. “Vou falar de um fato vivenciado por um colega para 
ilustrar como era nosso dia a dia. Numa reunião de propostas para 
melhorar o ambiente de trabalho, esse colega apresentou uma ideia 
para melhorar a segurança no uso de uma das máquinas. Houve 
um desprezo por parte da chefia imediata. Na semana seguinte, em 
uma reunião ampla, esse mesmo superior apresentou a mesma ideia 
e ficou com todo o crédito!”. Situações de falta de reconhecimento 
como essa eram recorrentes na empresa e tornavam a rotina muito 
desagradável para Juliano. “Coisas mais ou menos nessa linha 
de falta de reconhecimento e de valorização são o que mais nos 
fazem questionar se é nesse ambiente em que queremos estar. [...] 
Essa situação específica não foi comigo, mas, quando situações 
dessas vão se repetindo, você vai pensando em sair”. Segundo ele, a 
metalúrgica não chega a ser um ambiente ruim, mas algumas pessoas 
vão desenvolvendo desgosto de estar ali. Juliano seria uma dessas 
pessoas.

Com relação à empresa, ele acrescenta que tinha uma espécie 
de medo. “A gente pensa que vai perder o emprego... Mesmo que 
nunca ninguém tenha sido demitido por causar prejuízos para a 
empresa, nós tínhamos medo”. De fato, era muito recorrente que 
qualquer descuido gerasse uma sequência de eventos que acabariam 
estragando uma máquina. “Em uma mesma semana, foram três 
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estragos muito superiores ao que nós ganharíamos em um mês 
de trabalho. Nós fomos chamados para uma reunião daquelas! [...] 
Depois disso, a gente começou a tomar um pouco mais de cuidado. [...] 
Quando eu fui sair da empresa, esse medo se repetiu. Eu cheguei no 
RH pensando ‘Meu Deus, eu vou pedir demissão! Será isso mesmo?’”.

Segundo Juliano, era usual que as pessoas fossem ao 
departamento de recursos humanos com medo. “Reza a lenda que, 
se você fosse para lá, eles lhe apontariam uma pilha de currículos de 
pessoas que querem o seu emprego”. As ocupações naquela indústria 
eram, de fato, concorridas. Porém, para a surpresa de Juliano, seu 
pedido de demissão foi seguido de uma entrevista muito amigável. 
“Mais tarde na minha vida, eu fui entender que a empresa tem uma 
equipe, que hoje eu julgo muito eficiente, cuja função é manter o 
empregado”. Fazia parte do trabalho dessa equipe inculcar um pouco 
de medo de ser demitido e manter, entre os trabalhadores, boas 
expectativas com respeito à carreira dentro da empresa. “Hoje eu acho 
isso eficiente pelo controle que a visão empresarial requer. Trata-se 
do controle de saber as razões por que o funcionário está saindo da 
empresa”. Seria necessário à metalúrgica avaliar se a saída dele se 
dava por razões pessoais ou representava uma tendência geral que, 
ao ser seguida por outros, demandaria uma ação do departamento 
de recursos humanos. 

“A metalúrgica tinha essa proposta de que o funcionário 
chegasse à aposentadoria dentro da empresa”. A proposta de trabalhar 
no mesmo local e poder se aposentar lá era muito atraente. Todas 
essas seguranças representaram um obstáculo para as decisões que 
Juliano tomaria no futuro. “Sair da sua cidade, da casa dos pais e 
de tudo o que se tem por proteção era um passo muito difícil a ser 
dado”.

Por outro lado, o que Juliano não queria (em vista dos dissabores 
da profissão) era justamente se aposentar na empresa onde estava. 
Ele questionava: “Mas, daí, alguém poderia dizer ‘o que você fez da 
sua vida? Ficou afiando faca?!’”. De certa maneira, a simplicidade do 
trabalho manual que se realizava ali era evidenciada pelos próprios 
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coordenadores. “Em uma reunião, disseram aos operários: ‘Vamos 
mudar a organização de vocês para que possam fazer também um 
garfo e uma colher!’ [...] Meu Deus! Eu vou ter trabalhado em uma 
empresa em uma cidade a vida toda?! Não é isso que eu quero”.

Três anos após a entrada de Juliano na metalúrgica, a empresa 
terceirizou alguns setores e remanejou todos os funcionários para 
outras seções. Os trabalhadores eram informados, por meio de cartas, 
para qual setor seriam transferidos. Todos os Montanari trabalhavam 
na metalúrgica nessa época como parte do acordo feito com a empresa 
para que a propriedade das terras invadidas não fosse judicializada. 
O pai e o irmão de Juliano já haviam trocado de setor, mas sua mãe 
aguardava a correspondência. Então, quando ela a recebeu, toda a 
família ficou desapontada. Ao contrário do que preconizava a política 
da empresa – de que demissões só seriam praticadas em casos de 
grave desvio de conduta – Rosa tinha sido demitida por não possuir 
o ensino médio completo. “Isso foi a gota d’água!”, afirma Juliano.

A caminho da universidade

Em vista de tudo isso, Juliano começou a buscar alternativas 
à carreira de metalúrgico. Antônio, seu cunhado, incentivou-o a 
prestar o vestibular para a universidade federal (situada na capital 
do estado), mas sem acreditar que Juliano realmente o faria. “Isso aí 
[estudar na universidade] eu nunca tinha pensado. Isso aí é para quem 
estuda lá na outra escola, não é para nós aqui”. O próprio Juliano 
ficou surpreso com a existência de uma universidade pública. Em 
diálogo com seu cunhado, perguntou: “Mas como assim não paga?!”. 
E Antônio esclareceu: “Não paga, é gratuito. Só é difícil passar no 
vestibular. Talvez tenha que fazer cursinho”. Juliano conta que saiu 
decidido dessa conversa: “Bom, é isso que eu quero. Isso. Agora. 
Hoje!”. Em uma semana, ele já estava matriculado em um curso pré-
vestibular.

Todas as pessoas que o rodeavam se assustaram com essa 
decisão. Ninguém imaginava que Juliano pediria demissão. Mas ele 
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estava decidido a mudar de vida. Queria voltar a estudar. Quando 
precisou escolher o curso de graduação para o qual iria concorrer, 
ficou em dúvida entre licenciatura em Física ou Geologia (ambos são 
cursos de baixa concorrência). Ele optou pela licenciatura porque 
era noturno. “Eu não sabia como ia me virar na cidade grande. 
Daí eu pensei: se eu tiver que trabalhar, é melhor que o curso seja 
noturno. Acho que foi uma escolha acertada, mas também seria bom 
se eu tivesse escolhido fazer Geologia”. Observe como Juliano não 
tinha, nessa época (nem posteriormente), uma relação identitária 
com o ensino de ciências. Juliano escolheu a licenciatura sem ter a 
pretensão de ser professor.

O período que se sucedeu não foi fácil. Juliano estudava pela 
manhã no curso preparatório para o vestibular e trabalhava no turno 
contrário, inclusive à noite. O curso era em uma cidade próxima à 
que morava e isso fazia com que o deslocamento fosse demorado. 
Ele dormia apenas três horas por dia e não se alimentava bem. Com 
três semanas nessa rotina, Juliano adoeceu: desenvolveu gastrite 
nervosa e, por isso, precisou se afastar das aulas. Ele decidiu, após 
esse período, não voltar à rotina que tinha antes, faltando em algumas 
aulas do cursinho para poder descansar. 

Os colegas de Juliano diziam-lhe que ele tinha jogado dinheiro 
fora com o curso pré-vestibular e que ele nunca iria passar. “Isso 
me fez ter ainda mais coragem. Agora eu vou mostrar que eu sou 
capaz!”. Para motivar Juliano, Antônio também se inscreveu no 
vestibular e foram juntos à capital para fazer a prova. Quando veio 
o resultado, Juliano não acreditava na sua aprovação: “Não é para 
mim!”. Ao conferir a lista de aprovados, comemorou o resultado, mas 
com muitas dúvidas: “Passei! Mas e agora? O que eu vou fazer?”. 
Mesmo com todas as dúvidas e dificuldades, Juliano foi aprovado 
no primeiro vestibular que realizou. 

A repercussão da aprovação de Juliano no vestibular não 
gerou somente reações negativas de seus colegas. Os superiores 
de Juliano surpreenderam-no com gestos de reconhecimento tão 
inesperados que sequer foram compreendidos de imediato. “Quando 
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eu fui aprovado no vestibular, eu sabia que não ficaria muito tempo 
na empresa. Daí eu procurei o encarregado. Naquela semana, eu não 
consegui falar com os demais superiores, mas a notícia correu como 
um rastilho de pólvora. Era uma notícia muito ímpar alguém dali ter 
sido aprovado na federal. Daí eu fui chamado na sala do coordenador. 
Eu fui tremendo que nem vara verde. Fiquei muito tenso, pensando 
‘meu Deus, o que eu fiz para ser chamado aqui?’. O coordenador me 
perguntou ‘Juliano, tu passaste na federal?’. Eu disse, ‘Sim’. Daí ele 
me estendeu a mão, dando os parabéns. Eu demorei a entender o que 
estava acontecendo. Ele continuou: ‘Minha filha tenta há três anos 
passar na federal e não consegue. Está fazendo cursinho de novo’”. 
É interessante destacar que essa experiência de reconhecimento 
contrasta com a falta de reconhecimento que Juliano experimentou 
enquanto era um operário.

Transformações da subalternidade

A mudança da metalurgia para a graduação foi um choque de 
realidade para Juliano, pois os anos de metalúrgica foram marcados 
por subordinação e medo. A vida na universidade, por sua vez, 
suscitaria outras experiências. A relação original de subalternidade 
vai se transformando ao longo do tempo. Por exemplo, no dia da 
matrícula, um funcionário deu uma informação errada a Juliano. 
Em consequência disso, ele acabou perdendo o prazo da matrícula 
e, a princípio, a vaga na universidade. Em vez de responsabilizar o 
funcionário e lutar por sua vaga, Juliano decidiu que voltaria para a 
sua cidade: “Eu saí da metalúrgica com a promessa de que poderia 
voltar. Saí com um pé dentro, cheguei à capital com um pé fora”.

Para Raí, conhecido de Juliano, essa situação era inaceitável: 
“Se necessário, a gente vai na reitoria!”. Encontraram o funcionário 
responsável pelo transtorno. Ele reconheceu o erro e pediu desculpas, 
mas alegou que não havia nada que pudesse fazer. Mais uma vez, 
Juliano desistiu de estudar e resolveu voltar para sua cidade. “Até 
que uma funcionária disse: ‘Olha, tu entrastes aqui de cabeça baixa 
como se tu tivesses feito uma coisa errada, perdendo sua vaga, e não 
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foi culpa tua, foi culpa de outra pessoa’. E ela mandou que eu nunca 
mais entrasse de cabeça baixa, achando que era menos do que alguém 
só por que estava vindo do interior. A funcionária disse: ‘Chega de 
cabeça erguida que tu não és menos que ninguém!’”. A partir desse 
momento, Juliano considera que foi corrigindo progressivamente 
sua tendência à submissão.

Enfim, após insistência e persistência de Raí, Juliano passou 
por diversos setores dentro da universidade e foi matriculado. Raí foi 
um sujeito importante na vida universitária de Juliano não só por tê-
lo ajudado a perseguir seu direito de se matricular fora do prazo, mas 
também por ajudá-lo a se instalar na casa do estudante universitário: 
“Foi muito decisivo ter alguém que tivesse uma condição mais 
favorável. Ele estava no segundo semestre e já sabia um pouquinho 
dos trâmites da universidade”. Alguns alunos da cidade onde cursou 
o ensino médio estudavam na universidade e viviam na casa do 
estudante. Juliano nunca tinha sido próximo ao grupo do que ele 
mesmo identifica como “o público típico da universidade”, mas foi 
bem recebido e passou por bons momentos com eles. Raí cursava 
Física, mas transferiu sua matrícula para a Escola de Engenharia. 
Hoje, Juliano conta que suas ideias não batem com as ideias de Raí. 
Para ele, o amigo está repetindo nas empresas exatamente o que os 
chefes dele faziam na metalúrgica. 

Embora Bourdieu (1983, p. 28) diga que “tudo leva a pensar que a 
fração mais consciente da classe operária permanece profundamente 
submissa [...] às normas e aos valores dominantes: a família de classe 
popular tende a valorizar a submissão às elites”, observa-se que, 
na trajetória de vida de Juliano, a subalternidade está inicialmente 
presente, mas vai sendo progressivamente transformada. 

A vida na universidade

Um dos maiores desafios enfrentados por Juliano durante 
sua trajetória acadêmica foi a questão financeira. Todo o dinheiro 
que recebia era controlado: ele não gastava com diversão. Para 
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contornar a falta de dinheiro, Juliano trabalhou na biblioteca da 
universidade, de onde recebia uma bolsa. Se tivesse buscado um 
emprego (conforme previa em seu plano inicial), teria condições de 
morar em um lugar mais confortável que a casa do estudante. Porém, 
preferiu viver de maneira modesta e se dedicar mais aos estudos. 
“Se não tivesse esses incentivos da universidade [bolsa e casa do 
estudante], tudo seria mais difícil”. Ele esclarece que não tinha 
noção de como funcionava a assistência estudantil. “Eu cheguei 
na graduação quase que irresponsavelmente. Mas tem que ter uma 
pitada de coragem nesse sentido! [...] Se a gente da família soubesse 
de todas as facilidades, talvez tivesse feito graduação antes; mas, 
se soubéssemos de todas as dificuldades, talvez não tivéssemos a 
coragem!”.

A casa do estudante foi uma experiência importante para 
Juliano. Lá ele teve a oportunidade de se conectar com outros jovens 
tão batalhadores quanto ele. “A vida na república faz você crescer um 
monte e saber que partilha espaços. Tem aquele final de semana que 
você ficou para estudar e um monte de colegas estão com o mesmo 
objetivo”. Na casa onde morava, havia 200 quartos e dois moradores 
por quarto. O restaurante universitário oferecia café da manhã, 
almoço e jantar, mas todos os moradores tinham acesso a cozinhas 
improvisadas. Havia, também, uma equipe de apoio psicológico. A 
estrutura era bastante completa e satisfatória.

Durante o curso de graduação, os pais de Juliano mandavam 
dinheiro para ele se manter. “Nada que representasse um impacto 
no orçamento da família”. A segurança de poder contar com o apoio 
material dos pais em alguma necessidade dava tranquilidade a 
Juliano. “Eu ia me virando, mas sabia que poderia contar com o apoio 
deles caso fosse necessário”. O acompanhamento dos pais durante 
a graduação foi distante, mas muito efetivo.

Todo ano há um grande evento de extensão na universidade 
que atrai milhares de pessoas das mais diversas localidades. Em uma 
das edições desse evento, já quase se formando licenciado, Juliano 
recebeu a visita inesperada de seus pais. “Foi uma grande surpresa 
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para todo mundo. Meu pai chegou para a professora e perguntou como 
eu estava indo, se eu estava estudando. Esses dias, ela me perguntou 
como estava o pai. Tenho muita alegria disso, do acompanhamento 
da minha família. Eu sempre trago isso para meus alunos da EJA 
(Educação de Jovens e Adultos): que acompanhem a trajetória escolar 
de seus filhos. [...] Eu digo, sem pestanejar, que as experiências de 
escola pública de qualidade dependem da valorização que a família 
dá para o estudo”. Juliano tinha 23 anos quando conheceu Larissa, 
uma personagem importante na vida dele: a mulher com quem 
namoraria e se casaria. Naquela época, ela cursava Letras e, assim 
como ele, era bolsista na biblioteca da universidade. Larissa esteve 
presente em todos os momentos importantes a partir dali e também 
apoiou Juliano em todas as dificuldades.

Juliano formou-se licenciado em Física após quatro anos de 
curso, sem grandes dificuldades acadêmicas. Não tirava as notas mais 
altas da turma, tampouco acumulou reprovações (como de costume 
entre as pessoas de sua origem social que ingressam na Física). Foi 
reprovado apenas em Física 2 e Equações Diferenciais. Trabalhou 
com o desenvolvimento de objetos de aprendizagem em um grande 
projeto de ensino a distância no estilo do PhET Colorado2. Esses 
objetos de aprendizagem seriam recuperados, posteriormente, em 
seu mestrado profissional.

Sua dedicação ao curso fez com que ele não buscasse 
experiências profissionais antes de se formar. Com a colação de 
grau, para se manter na casa do estudante universitário, Juliano 
solicitou matrícula no bacharelado em Física por meio do edital de 
dupla habilitação. Por duas vezes, realizou o processo seletivo para o 
mestrado acadêmico em ensino, mas não foi aprovado. Juliano conta 
que esse período foi de grandes dificuldades, pois ele necessitava 
manter a matrícula ativa na universidade para ter onde morar. Mesmo 
formado, ele não encontrou emprego como professor e precisou 
prolongar sua permanência na graduação.

2 “Fundado em 2002 pelo Prêmio Nobel Carl Wieman, o projeto PhET Simulações Interativas da Universidade de Colorado Boulder cria 
simulações interativas gratuitas de matemática e ciências”. Disponível em: <https://phet.colorado.edu/pt_BR/>. Acesso em: 10 fev. 2018.
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Desafios e conquistas da carreira 
docente

Licenciado e desempregado, Juliano manteve seu vínculo 
com a universidade por dois anos. Após um ano e três meses, foi 
contratado como professor da secretaria de educação do estado (com 
um salário baixíssimo). Esse seria seu primeiro emprego depois da 
metalúrgica, aproximadamente cinco anos após ter saído de sua 
cidade. Permaneceu na casa do estudante até ser aprovado para 
contrato temporário na própria universidade onde estudava. Com 
essa conquista, Juliano saiu da casa do estudante “em grande estilo”.

Até aquele momento, era muito incomum que alguém chegasse 
a dar aula na universidade federal sem pós-graduação (mesmo como 
professor substituto). A respeito disso, Juliano comenta: “Eu sempre 
acompanhava os editais de professor substituto. Eu não me lembro 
se teve algum exigindo doutorado. Era sempre mestrado. Mas abriu 
um solicitando só graduação”. Juliano aproveitou a oportunidade. 
De fato, o edital tinha sido modificado porque, na seleção anterior, 
o único candidato aprovado não assumiu a vaga. Naquele momento, 
a maioria dos doutores e mestres em Física estavam empregados. 
Juliano foi aprovado em terceiro lugar entre dez concorrentes. Na 
universidade, ele deu aula de eletromagnetismo para os cursos de 
Engenharia, atuando, também, como professor auxiliar de laboratório. 

Sobre a primeira escola estadual onde trabalhou, “ela tem uma 
realidade diferente das demais escolas da capital. Fica numa região 
privilegiada. Não é central, mas… Os alunos têm que viajar bastante 
para chegar na escola.”. Trata-se de uma escola pública frequentada 
por famílias que buscam, dentro do sistema público e com algum 
esforço, a melhor escola para matricular seu filho. “Vários iam para 
a escola de carro. Alguns iam de ônibus. Era bem favorável”.

A contratação como professor na secretaria de educação 
e na universidade qualificou Juliano a se inscrever no mestrado 
profissional. Aprovado na primeira tentativa, deu início à sua 
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formação continuada já nos primeiros anos da sua experiência como 
professor. A partir desse momento, Juliano passou a trabalhar em 
diversas escolas, cidades e segmentos de ensino. Passou três anos 
na rede privada em uma cidade do interior. Deu aulas na Educação 
de Jovens e Adultos. Atuou em cursinhos pré-vestibulares e na 
rede estadual de ensino. Era usual que desse aula em várias cidades 
para compor uma renda substancial. Tornou-se, rapidamente, um 
profissional com uma experiência bastante diversificada.

A longa estadia no Mestrado 
Profissional

A experiência de Juliano no Mestrado Profissional foi marcada 
por reprovações recorrentes na disciplina de Mecânica Quântica. 
Devido a essas reprovações e à dificuldade de reservar horários para 
estudo (em vista do tempo de trabalho em sala de aula e da atuação 
simultânea em diversas escolas), a defesa da dissertação de mestrado 
de Juliano foi muito atrasada. Como estava no início de sua atividade 
profissional, Juliano precisou priorizar as atividades que garantiam 
seu sustento: “A meta era sobreviver”.

Após três anos, Juliano foi desligado do Mestrado Profissional 
por exceder o prazo-limite de defesa. Quando já não tinha mais 
vínculo com a universidade, a disciplina de Mecânica Quântica foi 
ofertada num horário que ele conseguiria cursar como aluno especial. 
Após a conclusão da disciplina, Juliano foi convidado a defender a 
dissertação de mestrado, mesmo estando desligado do programa. 
Com esse convite, e com a pressão de Larissa, Juliano optou por 
retornar ao programa e defender sua dissertação: “Eu demorei muito 
tempo para terminar o mestrado. Foram cinco anos! Numa conversa 
dessas, lembrei do vice-diretor da escola onde eu estava trabalhando. 
Ele estava no mestrado há mais tempo que eu. Aí eu falei com minha 
esposa: ‘Veja o Carlos! Ele também não vai se formar’. Aí ela, de 
Letras, fez uma análise de discurso: ‘Como assim também não? Você 
não vai desistir! Você vai continuar.’. Aí eu acabei voltando”.
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Juliano trabalhou com unidades de ensino potencialmente 
significativas para a Termodinâmica, “passando pelo conceito de 
calor e chegando até as leis da termodinâmica”. É um material 
didático conceitual e centrado no conteúdo. Quando esse material 
foi desenvolvido, Juliano já não era mais professor da universidade. 
Dedicava-se somente ao ensino médio. A instituição onde aplicou seu 
produto de mestrado era considerada como a melhor escola pública 
do estado. Enfim, sobre as disciplinas do mestrado profissional, 
apesar das reprovações, Juliano não faz grandes críticas. Diz que 
“elas demandam tempo” e que são, de fato, mais difíceis que as 
da graduação. “Não digo tanto em quantidade do tempo, mas em 
qualidade. É preciso ter descanso para cumprir as disciplinas”. 

Planejando o abandono da docência 
para a Física Médica

Durante os oito anos de profissão, Juliano trabalhou em doze 
escolas (públicas e privadas) de diversas cidades do estado. Só muito 
tempo depois, trabalharia na rede federal de ensino, com condições 
de trabalho e salários mais atrativos. O diploma de ensino superior 
representava uma conquista cultural importante para ele. Porém, 
financeiramente, sua vida poderia estar melhor. Talvez os operários 
da indústria onde trabalhava fossem mais bem remunerados: como 
professor do estado, não ganhava mais que um salário mínimo por 
mês. Diante de toda a frustração com a carreira docente (condições 
precárias de trabalho, atraso de contas pessoais, necessidade de 
trabalhar em cidades diferentes), Juliano decidiu fazer um concurso 
para o cargo de Físico na secretaria de saúde. Foi aprovado porque, 
segundo ele, não foram cobrados conhecimentos específicos do cargo, 
“só legislação e Física Básica”. Para tomar posse do cargo, Juliano 
cursou bacharelado em Física médica em uma grande universidade 
privada. Ele terminou o curso em três semestres, lançando mão do 
FIES e aproveitando várias disciplinas cursadas na universidade 
federal. 
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Sua aproximação com a Física médica não se explica somente 
pela questão financeira. Ele conta que se identificou com a área. 
“Pegava muito a parte da medicina e anatomia, mas eu me via muito 
trabalhando nisso. Física médica é muito voltada para a formação 
de equipes que trabalham com isso diretamente, como é o caso do 
radiologista, ou com controle de qualidade dos exames. Tudo o que 
envolva a Física, processamento e pós-processamento de imagens. 
O concurso, por outro lado, era mais especificamente voltado à parte 
de vigilância sanitária, fiscalização, auditorias, emissão de alvarás”. 
Para esse cargo, seria necessário ter conhecimento físico, mas há 
muito trabalho de escritório na descrição do perfil do cargo. Juliano 
também dá destaque ao teste vocacional que fez na época em que 
ainda estava decidido a trabalhar na fábrica. Segundo o teste, ele 
teria perfil para trabalhar com pessoas (no campo da saúde ou da 
educação). Assim como a educação científica, a Física médica seria, 
portanto, uma forma de resgatar o elemento humano que Juliano, 
posteriormente, passou a perceber como importante na sua vida 
profissional.

Movido por interesses profissionais flexíveis e pela necessidade 
de condições de trabalho mais atraentes, Juliano prestava todos os 
concursos que apareciam nos arredores, fosse para professor de Física 
ou para Físico médico. Na época da segunda entrevista, Juliano tinha 
desistido da carreira docente: ele trocava de escola frequentemente 
em busca da melhor remuneração enquanto esperava ser nomeado 
pela secretaria de saúde (“Até por uma questão financeira, por 
mais que a docência seja uma profissão muito interessante, tem 
que pensar também por esse lado”). Porém, no tempo em que foi 
realizada a terceira entrevista, Juliano tinha sido recentemente 
nomeado professor do sistema federal de educação básica, técnica e 
tecnológica e passou a atuar em um Instituto Federal.

Com respeito ao ingresso no Instituto Federal, Juliano 
considera que o mestrado foi um divisor de águas: ele acredita, com 
alguma razão, que, se não tivesse feito mestrado, não teria o mesmo 
sucesso nos processos seletivos. A saber, ele ficou em segundo lugar 
em todos os Institutos Federais para os quais concorreu, “sempre 
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esbarrando em uma pessoa com doutorado e que acabava passando 
na prova de títulos. Se não tivesse o mestrado eu não ficaria nem entre 
os cinco primeiros”. Após três meses de experiência em condições 
mais favoráveis, Juliano já não estava tão decidido a abandonar a 
sala de aula. Ele aguardaria as demais nomeações para tomar uma 
decisão mais definitiva: “Trabalhando no Instituto Federal e vendo 
uma realidade bem diferente, eu não sei se não fico na docência. [...] 
Trata-se de uma experiência muito positiva. Só cai nisso de, às vezes, 
estar trabalhando longe para ter uma condição um pouco melhor”. 

O Instituto Federal onde Juliano passou a trabalhar fica muito 
longe da capital (onde Larissa tem emprego como professora da 
rede municipal). Em breve, Larissa também pretende ser aprovada 
como professora em alguma instituição federal no interior do estado. 
A partir desse momento, o casal decidirá onde fixar residência. 
Enquanto eles não tomam essa decisão, Juliano tem percorrido duas 
vezes por semana a distância de 1.200 quilômetros entre o trabalho 
e a casa onde mora com Larissa. A nomeação para outro instituto 
ou para o cargo de Físico Médico seria uma maneira de reduzir essa 
distância.

Prática docente: mestrado profissional 
e trajetória de vida

O mestrado profissional parece ter cumprido um papel 
importante no desenvolvimento de Juliano como professor de Física. 
Nesse sentido, ele destaca diversas contribuições dessa modalidade 
de formação continuada para sua prática em sala de aula: “Eu acho 
que, no mestrado, a gente acaba vendo uma Física mais próxima da 
realidade, com todos os poréns que a gente pode fazer com respeito 
ao tipo de contextualização feita… conseguimos não falar de um 
bloquinho, mas de um carro que se desloca em certas condições. Eu 
vejo isso como positivo”. Juliano destaca a importância de que seus 
alunos percebam a presença da Física em situações do seu cotidiano. 
O livro didático seria um lugar de abstração, onde o conhecimento 
físico estaria desconectado da vida: “Por exemplo, um carro está 
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estacionado. Qual é o peso, quais são as forças? Qual seria a aceleração 
do carro? Todo esse conhecimento agregou muito à minha atuação, 
por não estar mais preso ao livro”.

No mestrado,  aprendeu a desenvolver unidades de 
ensino potencialmente significativas, mas não prosseguiu no 
desenvolvimento de novas unidades por falta de tempo. No próximo 
semestre (o primeiro a ser ministrado integralmente no Instituto 
Federal), Juliano ministrará Introdução à Física para os cursos de 
tecnólogo em alimentos e viti e vinicultura. “Como tenho dois meses 
para a preparação das aulas, eu pretendo entrar com alguma coisa 
no sentido do meu mestrado profissional. [...] Eu não sei qual é a 
ementa, mas eu pretendo criar uma proposta mais contextualizada 
para cada curso [...] Trabalhando situações que eles reconheçam no 
contexto de formação deles”.

O mestrado profissional não é o único locus de inspiração 
da prática docente de Juliano. O curso de Física médica também 
contribuiu para sua atuação como professor, permitindo que ele 
explorasse a contextualização da Física no campo da saúde. “Por 
exemplo, na passagem do outubro rosa para o novembro azul, poder 
explicar como são os exames e qual é o papel da Física, tudo isso 
torna as discussões bem interessantes. Os alunos adoram falar 
em anatomia humana, com mais serenidade. São assuntos que 
representam um tabu. Por exemplo, como se identifica um tumor? 
Daí vamos explicando que, em algumas situações, é importante 
procurar um médico”.

Do ponto de vista da otimização dos processos do trabalho, 
pode haver uma aproximação da sua aula com elementos do ambiente 
industrial: “Por exemplo, quando se trata de correção de prova, eu 
sempre tentei otimizar muito. Talvez isso seja uma influência da 
linha de produção, buscando dar uma aula em uma sequência que 
seja mais eficiente. Esse cuidado beira a mania. Coloco as provas em 
ordem alfabética. Isso facilita muito. Otimiza o trabalho”. Juliano 
parece ser, portanto, um professor preocupado com a eficiência das 
suas aulas, tanto do ponto de vista da simplificação do seu trabalho 



156

quanto da otimização do desempenho dos alunos. Ele também 
explica que não costuma resgatar exemplos metalúrgicos para 
contextualizar o conhecimento físico. Afinal, “trabalhar com um 
contexto desconhecido pode não contribuir para o aprendizado dos 
alunos”.

Aliada à busca por eficiência e contextualização, a prática docente 
de Juliano é marcada pela introdução de modelos computacionais 
para fenômenos físicos, pelo uso de mapas conceituais e por uma 
preocupação com o ingresso na universidade. Com respeito a essa 
última questão, Juliano faz uma digressão em que ele dá um sentido 
emocional muito particular às categorias do seu juízo professoral: 
“Dos alunos na sala de aula, às vezes o professor quer todos no ensino 
superior, mas essa não é a realidade. De muitas escolas, você tira 10% 
de uma turma, talvez 20%, são alunos com perfil de dar continuidade 
aos estudos. Daí a gente diz que são os melhores, que fazem tudo. 
Esses acabam continuando para o ensino superior. Os outros talvez 
sigam para cursos de curta duração. Essa é a visão de senso comum 
dos professores. Não é que eu defenda predestinar os alunos, mas 
essa distinção minimiza o sofrimento do professor. [...] Eu nunca 
falei isso em sala de aula nem nunca falaria. Porém, dependendo do 
andar da coisa, a gente tem que pensar: ‘esses aqui vão prosseguir e 
vão fazer curso superior’. No final de ano, a gente faz um fechamento 
entre os professores, dizendo ‘Olha, todo mundo está sendo aprovado, 
mas só tem meia dúzia de alunos que estudam. Essa meia-dúzia vai 
prosseguir enquanto os outros vão terminar o ensino médio e, talvez, 
pare por aí’. De qualquer maneira, não é o número de anos estudando 
que vai definir quem você é”. 

Juliano está tratando aqui, com muita franqueza, de uma 
situação recorrente no sistema educacional: os professores classificam 
seus alunos (informalmente) em função do que supõem sobre o 
futuro escolar deles e, a partir desse juízo professoral, ajustam suas 
relações e expectativas com respeito a esses alunos. Juliano percebe 
esse processo, aceita-o e lamenta que seja assim. Ao mesmo tempo 
em que ele aceita a premissa (questionável) de que seguir para a 
educação superior seria o futuro mais desejável para todos, ele se 
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penaliza pelo fato de que a maioria dos alunos segue um caminho 
diverso e justifica a eliminação informal de alguns pelo sofrimento 
e frustração que o professor sente ao não ver todos na universidade.

Olhando de fora, essa perspectiva poderia ser facilmente 
criticada pelo equívoco de reduzir a educação básica a uma via de 
acesso ao ensino superior. Por outro lado, inscrevendo esse discurso 
na história de vida de Juliano, percebemos que ele está revestido 
de um sentido muito pessoal: trata-se da fala de quem ascendeu 
socialmente por meio da escola e que, ao desejar o melhor futuro 
para os seus alunos, não pode deixar de desejar, também, que eles 
experimentem a mesma ascensão.

Vida cultural e perspectivas de futuro

Do ponto de vista dos gostos culturais, Juliano é um homem 
de gostos populares. Gosta, por exemplo, de tocar violão: “toco um 
pouco. Essa semana eu começo a abordar o tema de ressonância em 
cordas. Daí eu faço a aula com o violão”. O que ele sabe de música 
lhe permite, minimamente, falar sobre som e produção musical nas 
suas aulas de acústica. Dos gêneros musicais, ele gosta de rock. 
Quanto aos livros, ele tem um pouco de constrangimento em não 
ser uma pessoa com hábito de leitura: “Fui na feira do livro ontem. 
Andei por tudo, mas não comprei um livro. Tem uma estante enorme 
lá em casa com os livros da minha esposa, mas eu não pego no livro. 
É vergonhoso isso. Sempre tenho aquele projeto ‘agora eu vou ler!’”.

Juliano tem a impressão de que seu interesse original pelos 
estudos pode ter surgido por meio da literatura infanto-juvenil, mas 
que esse hábito de leitura não se consolidou. Ele não considera que 
seus pais o tenham estimulado a ler: “Tinha um programa de rádio 
que dava dicas de leitura. Eu gostava de ouvir. Era um programa 
que passava entre 13h e 14h, era a hora em que eu estava acordando, 
já que trabalhava até as 2h da manhã. Daí eu ia tirando os livros na 
biblioteca pública da cidade”.
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Ele não tem costume de ir ao teatro, mas viaja bastante com 
sua esposa. Ela morou por um ano na Inglaterra. Ele foi visitá-la e 
morou com ela por dois meses. “Tudo aquilo era inimaginável! Tudo 
isso vem como resultado da formação acadêmica e com o mestrado 
dando novas perspectivas de colocação”. Juliano pretende construir 
uma casa para morar junto com sua esposa. Pretende ter filhos com 
ela. Ainda se vê como alguém aberto a aventuras. Assim como saiu 
da sua cidade do interior para conhecer a capital e obter diploma de 
graduação, ele quer alçar voos ainda mais ousados. Planeja morar 
na Itália com sua esposa. “Se der para aproveitar nossos estudos, a 
gente vai aproveitar. Se não der, a agente está disposto a começar 
nossa formação do zero. [...] talvez seja mais promissor criar nossos 
filhos na Europa que no Brasil”. Não há, nesses planos de futuro, a 
mesma insegurança do início. Ele tem certeza que dará início ao 
seu doutorado logo (embora prefira um doutorado profissional a 
um acadêmico). Durante o doutorado, pretende fazer um estágio 
no exterior (assim como fez sua esposa), mas com o propósito de 
preparar o terreno para que os dois possam fixar moradia na Europa. 

“Eu fiz faca, fiz colher, fiz garfo, mas eu também fui para outra 
cidade. Eu estudei! Se não der certo, eu terei histórias para contar”. 
E deu certo.
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Hipótese 1: Disposição à submissão

Descrição: Definimos disposição à submissão como tendência 
a, regularmente, obedecer ou aceitar o controle de alguém. Essa 
disposição pode marcar um lugar de subalternidade em que a pessoa 
não exerce poder dentro das suas relações pessoais (de trabalho ou 
afeto). Pode vir acompanhada de medo ou de vontade de controlar o 
outro por meio da ausência do confronto direto. É possível perceber 
que a história de vida narrada por Juliano é atravessada inicialmente 
por uma relação de subalternidade com a empresa e a universidade.

Gênese: Talvez o caso da metalúrgica não seja a primeira 
ocorrência da submissão de Juliano, mas é a primeira experiência 
da qual temos um registro bastante completo. Pelo depoimento 
dele, os trabalhadores da metalúrgica eram educados para sentir 
medo de perder o emprego e de causar prejuízos ao empregador. 
Um elemento central para a manutenção desse medo era manter 
viva, nos trabalhadores, a convicção de que estarem empregados 
ali representava uma oportunidade excepcional. Segundo Juliano, o 
setor de recursos humanos estaria especificamente comprometido 
com esse processo educativo.

Série de comportamentos, atitudes e práticas coerentes: 
A vida na metalúrgica foi marcada por ameaças e pela inculcação 
sistemática de medo (de causar prejuízos, de ser demitido) e de 
esperança (de se aposentar na empresa e ter uma boa condição de 
vida). Essa conjunção de sentimentos parece sustentar a relação de 
obediência e submissão esperada dos operários da empresa. Juliano 
narra vários episódios em que essa submissão era presumida pelos 
outros ou manifestada por ele. O primeiro exemplo diz respeito a 
uma experiência vivida com seu colega, que foi intelectualmente 
desqualificado e expropriado pelo seu superior. As demais 
experiências narradas foram todas vividas pelo próprio Juliano e, em 
cada uma delas, sua relação com os superiores é marcada por medo 
e insegurança. 
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Ao chegar na universidade, Juliano também se comportou 
como se tivesse feito algo errado, como se estivesse prestes a ser 
repreendido. Foi apontado como alguém que andava de cabeça baixa. 
Há indícios de que ele só conseguiu realizar a matrícula por conta da 
insistência de seu colega, que estava disposto a ir à reitoria, se fosse 
necessário. Juliano foi obediente ao seu colega e à servidora que 
lhe ordenou manter a cabeça erguida sempre. Segundo Juliano, esse 
episódio marca a progressiva desativação dessa disposição ao longo 
da sua vida. De fato, a insegurança de Juliano não parece repercutir 
nos momentos seguintes da sua trajetória pessoal e profissional. Há 
somente um momento em que, na fala do próprio Juliano, sua esposa 
foi imperativa com ele no que diz respeito à conclusão do mestrado. 
Seu relato dá a entender que foi principalmente por obediência a ela 
que ele concluiu o mestrado. Ele mesmo teria desistido da graduação 
e do mestrado profissional.

Transferibilidade de contextos: A submissão aprendida ou 
reforçada no início da vida profissional (na metalúrgica) parece ter 
sido transferida, em alguns episódios, para a vida na universidade.

Inibição: Ao chegar na universidade, a disposição à submissão 
de Juliano entra pouco a pouco em estado de latência. Ele vai sendo 
interpelado a não encarar os outros como se estivesse prestes a 
ser repreendido. As manifestações de submissão após a entrada na 
universidade parecem ser eventuais.

Hipótese 2: Disposição ao 
reconhecimento

Descrição :  Indivíduos movidos por  disposição ao 
reconhecimento distinguem-se por uma tendência a buscar validação 
para tudo aquilo que fazem e que lhes pareça resultado de esforço, 
uma conquista. Suas ações são orientadas à avaliação dos outros, 
buscando que suas realizações sejam percebidas, legitimadas, 
consagradas. Quando esse reconhecimento não vem, surge uma grande 
insatisfação que coloca o sujeito novamente em movimento. Essa 
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disposição costuma estar relacionada à competitividade: indivíduos 
que competem por bens simbólicos geralmente são movidos pela 
disposição a serem reconhecidos como seres distintos dos demais. 
De fato, Juliano não é um personagem que possa ser facilmente 
descrito como uma pessoa competitiva. Sua fala não é tanto orientada 
a superar ou atingir o patamar de uma pessoa específica. Porém, 
suas ações parecem estar orientadas a buscar o reconhecimento dos 
outros (dos pais, professores, colegas, superiores).

Gênese :  É possível conjecturar que a necessidade de 
reconhecimento em Juliano tenha origem familiar: na proximidade 
com que seu pai acompanha seus estudos e na satisfação que Juliano 
experimenta ao deixar o pai orgulhoso. 

Série de comportamentos, atitudes e práticas coerentes: 
Além da satisfação em deixar o pai orgulhoso, Juliano tem prazer 
em dizer que era reconhecido como “CDF” pela professora e pelos 
colegas do ensino fundamental. No trabalho, os dissabores que ele 
enfrenta resultam principalmente da falta de reconhecimento (que 
parece ter sido um obstáculo maior para ele que para seus colegas). 
Quando seus colegas de trabalho disseram que ele não seria aprovado, 
isso o encheu de força para lutar pela aprovação. De fato, dedicou-
se muito aos estudos, reduzindo drasticamente seu tempo de sono 
durante o tempo em que trabalhava e estudava para o vestibular. A 
primeira experiência de reconhecimento que reporta na empresa 
resulta justamente do momento em que ele, aprovado no vestibular 
da universidade federal, precisaria pedir demissão.

A partir da vida na universidade, Juliano vai internalizando 
um conjunto eclético de trajetórias profissionais (poderia ter sido 
Geólogo, poderia se tornar Físico médico ou permanecer professor 
de Física). Sem muitas autoridades à sua volta e com a disposição 
à submissão entrando em estado de inibição, a disposição ao 
reconhecimento de Juliano vai se tornando mais autorregulada. 
Ele ainda expressa satisfação quando se compara às pessoas de 
sua origem social que não ousaram o que ele ousou. Porém, já não 
se coloca na posição de depender do reconhecimento de alguma 
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autoridade. Ele vai buscando ascensão social de forma autorregulada: 
ele mesmo planeja seu futuro de maneira mais segura e orientada à 
sua própria realização.

Transferibilidade de contextos: A ambição que resulta da 
busca por reconhecimento que descrevemos aqui é transversal a 
toda a história de Juliano, desde que ele escolheu sair da sua cidade 
de origem.

Inibição: A disposição de Juliano para buscar a escolaridade (e 
a docência) como meio de ascensão social é bastante diferente do que 
tipicamente observamos nos filhos da classe média. Entre eles, essa 
disposição à ambição vem acompanhada de planos de longo prazo. 
Juliano não faz planos de longo prazo. Ele não planejou ser professor 
quando escolheu a licenciatura em Física. Não tinha decidido fazer 
mestrado já no início da graduação. Seus planos vão se fazendo a 
cada passo certamente porque as informações necessárias sobre o 
funcionamento do sistema educacional não estavam disponíveis para 
ele muito cedo (como estão para os filhos da classe média). Isso faz 
com que suas ambições de classe média tenham uma forma peculiar 
de se realizar. 
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Carla Batista1 é uma mulher de 37 anos, solteira e sem 
filhos, de classe média, nascida em uma das capitais da região 
Sul do país e filha única de Luciano e Fernanda Batista. Sua mãe 
é pedagoga e funcionária pública. Seu pai era representante 
comercial de uma empresa de óculos. Carla lê muitos livros e 
sempre foi incentivada por seus pais a estudar o que gostava. 
Iniciou seus estudos em escola pública, mas migrou para um 
colégio particular. Sua formação seguiu em instituições privadas 
até o fim da graduação. Carla diz ter sido sempre estudiosa e 
interessada pela área científica, o que foi crucial para a sua decisão 
de cursar licenciatura em Física. Carla é licenciada e bacharel em 
Física com ênfase em Física médica. Cursou o bacharelado apenas 
pela facilidade de concluí-lo junto com a licenciatura. 

Carla iniciou sua trajetória profissional já na graduação, 
por meio de um projeto da universidade. Logo em seguida, foi 
contratada como professora substituta da secretaria de estado de 
educação, onde permaneceu por 14 anos e está até a publicação 
deste retrato sociológico. Carla também trabalhou com contrato 
temporário no colégio de aplicação de uma universidade pública do 
estado e no colégio de aplicação de uma instituição privada. Carla 
cursou um Mestrado Profissional em Ensino de Física em uma das 
universidades públicas do estado e, atualmente, cursa o doutorado 
acadêmico na mesma instituição. Hoje, Carla é professora efetiva 
de uma instituição federal da região Sul.

1 Agradecemos imensamente aos colaboradores Alberto Villani e Wilson Elmer Nascimento pela condução de duas das três entrevistas 
realizadas com a Carla Batista.
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O núcleo familiar

Carla Batista é a única filha do casal Fernanda e Luciano. 
Fernanda é pedagoga e professora dos anos iniciais do ensino 
fundamental da rede estadual de ensino e Luciano era representante 
comercial de uma indústria de óculos. Carla nasceu e cresceu na 
capital do estado: uma cidade repleta de eventos populares que nunca 
a atraíram realmente: “Naquela época, tinham umas atividades que 
eu não gostava: as tradições populares. Não gostava das danças, das 
músicas. Eu não participava. Eu não gostava. Eu nunca me identifiquei 
com isso. Até hoje não me identifico”. Quando criança, ela não tinha 
tanto interesse nos brinquedos comuns: preferia sempre dividir seu 
tempo entre livros e passeios culturais da família. Luciano e Fernanda 
eram amantes da leitura e possuíam uma grande biblioteca dentro de 
casa. Eles costumavam levar Carla em uma feira do livro que acontecia 
anualmente na cidade. Carla era bem eclética em seus gostos; suas 
leituras preferidas compreendiam livros de ficção, histórias de 
civilizações antigas e divulgação científica. Carla também visitava 
museus e teatros junto com seus pais. Durante toda sua trajetória, 
seus pais a incentivaram tanto em práticas culturais quanto em 
práticas educacionais: “Eles me incentivavam de forma geral. Mas 
acho que eles viam que eu tinha mais facilidade nas disciplinas de 
exatas. Eu me lembro que eles me proporcionavam estudos fora, 
leituras, disponibilidade para conversar sobre temas que mais me 
interessavam”. Para os pais de Carla, a educação de sua filha era a 
prioridade.

Apesar de não ter tido problemas em seu relacionamento com 
o pai, Carla sente ter sido muito mais próxima de sua mãe (“é uma 
relação boa, de amizade, de companheirismo”), pois Luciano viajava 
frequentemente a trabalho (“como ele era representante comercial, 
ele viajava muito. Mas quando estava em casa, ele era um bom 
companheiro”). Ao fim da adolescência de Carla, Luciano teve um 
derrame cerebral e, consequentemente, sofreu uma série de problemas 
que demandavam cuidados especiais. Todos os problemas de saúde 
que acometeram Luciano foram se desenvolvendo à medida que o 
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tempo passava e fizeram-no perder a mobilidade. “No primeiro ano 
e meio, ele não caminhava. Depois ele fez fisioterapia e recuperou 
uns 70% da mobilidade”.

Apesar de não entrar em detalhes sobre a convivência com 
outros familiares, Carla conta que sua infância foi ao lado de seus 
padrinhos e primos: “eu gostava de um livro chamado o ‘Manual do 
escoteiro mirim’ que tinha experiências muito fáceis. Eu tinha um 
primo que era meu parceiro para realizar esses experimentos”. Ela 
conta que gostava do contato que tinha com uma de suas tias, mas 
que, por conta de uma doença degenerativa cerebral que destrói as 
memórias da pessoa e as funções cerebrais, o Alzheimer, a relação 
acabou se perdendo.

Como será possível perceber no decorrer deste retrato 
sociológico, Carla passará por diversas situações que podem ser 
explicadas pelo habitus de classe média aparentemente incorporado 
de seus pais.

Infância e trajetória escolar

O início da vida escolar de Carla se deu aos cinco anos de idade 
na escola pública, tendo passado um pequeno período no jardim de 
infância por não ter idade compatível com o ensino fundamental. 
Até a terceira série, atual quarto ano, Carla estudou na mesma escola 
onde sua mãe trabalhava como professora. Durante as entrevistas, 
Carla não soube detalhar as escolas que frequentou quando criança, 
mas se recordava de que, em algum momento, sua mãe substituiu a 
professora efetiva de sua turma. Possivelmente por desejar que Carla 
obtivesse bons rendimentos na escola, sua mãe era mais exigente 
com ela do que com o restante da turma: “a pouca lembrança que 
tenho dessa época é que comigo era uma exigência maior”. Apesar de 
estudar no ambiente de trabalho da mãe, Carla conta que Fernanda 
sempre separou o trabalho da vida pessoal: Carla não tinha acesso 
à sala de sua mãe e nem à sala dos professores: “quando a gente 
chegava na escola, ela sempre me deixava direto na minha sala de 



168

aula, eu não tinha contato com a sala dela. Não ia com ela na sala 
dela, não ia com ela na sala dos professores. O que os professores 
diziam para ela eu só sabia na entrega do boletim. Ela também 
não dava muita abertura para os meus professores falarem fora da 
entrega do boletim”. Até a terceira série, Carla estudou em escola 
pública, entretanto, quando os professores do estado entraram em 
greve, seus pais a transferiram para uma instituição privada de médio 
porte, onde permaneceu até a oitava série. Quando questionada 
sobre professores que impactaram positivamente sua trajetória, 
ela já se antecipou: “eu tive uma professora na quarta série que era 
bem criativa, ela fazia teatro, levava música. As aulas de matemática 
também eram bem legais. Eram sempre coisas bem diferenciadas. 
Isso é o que eu me lembro. O restante do ensino fundamental eu só 
lembro de ficar sentada na sala de aula”.

Carla era considerada uma aluna excelente, porém enfrentava 
dificuldades com educação física: a escola em que estudava só 
oferecia opção de cursar a modalidade vôlei (o que não a atraía). 
Carla se recorda de que, nessa mesma instituição, o incentivo à leitura 
também não era tão intenso quanto em sua família. Usualmente, 
a escola solicitava a leitura de um livro que ela já havia lido por 
indicação de seus pais: “era sempre um livro da coleção Vagalume 
que eles pediam. E eu já tinha lido todos esses livros”.

Desde esse período, Carla já demonstrava interesse pela 
educação escolar. Os professores que mais chamavam a atenção de 
Carla eram os que fugiam do ensino tradicional e tentavam novas 
estratégias de ensino: “eu me lembro de uma professora em especial, 
da primeira série. Era uma professora extremamente criativa. Acho 
que ela recém tinha se formado. [...] As metodologias dela eram 
sempre das outras turmas de primeira série. Isso me marcou muito. 
Depois foi tudo mais tradicional”. Desde o ensino fundamental, Carla 
já demonstrava inclinação para o aprendizado por meio de novas 
metodologias de ensino. Ao ser questionada sobre a influência das 
professoras com metodologias alternativas sobre ela, Carla responde: 
“isso acabou impactando, né? Impactando no gosto pelo estudo, por 
continuar [os estudos], por enxergar um pouco além do que tinha na 
sala de aula”.
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Quando questionada pelo entrevistador sobre o período do 
ensino médio, Carla não tardou em dizer que foi “tradicional e 
‘conteudista’”. Os pais de Carla a matricularam em outra instituição 
privada por não haver ensino médio na instituição onde estudava. 
Sua nova escola era maior e permitiu que outras experiências fossem 
vividas: a escola possuía diversas modalidades de esporte, academia, 
projetos e incentivo para o ingresso na universidade. Nesse período, 
Carla começou a gostar de educação física, pela possibilidade de 
optar entre diversas modalidades: “eu me acertei com a educação 
física. O professor perguntava antes da aula o que a gente queria 
fazer. Na escola em que fiz o ensino médio tinha várias opções, como 
handebol, beisebol. Inclusive, podia ficar trocando de modalidade. 
Eu achava aquilo o máximo. Aí eu me acertei”. Carla também passou 
a ler livros sobre ciência e revistas de divulgação científica, o que a 
fez se interessar pela área das ciências da natureza: “eu já tinha muita 
facilidade com as exatas, então por isso que eu gostava. Mas eu ia 
bem em todas as disciplinas. Eu gostava de todas, mas com certeza 
eu gostava mais de exatas. Todas elas: química, física e matemática.”. 
No que diz respeito às atividades extraclasse da escola onde Carla 
estudou, ela pondera que “não tinha muita atividade extra na escola 
como tem hoje em dia”. Mais uma vez, professores que ministravam 
aulas diferenciadas chamavam a atenção de Carla. Esses professores 
do ensino médio impactaram positivamente o seu gosto pelos estudos 
“Me fizeram enxergar um pouco mais além”. Carla procurava fazer 
amizade com colegas, assim como ela, dedicados e interessados 
pelos estudos “Nós éramos um grupo de cinco ou seis meninas. [...] 
Até pouco tempo a gente ainda se falava. Mas de um tempo para cá 
acabou se perdendo”.

No primeiro ano do ensino médio, Carla teve um professor 
de química que a deixou intrigada. O professor iniciou a aula com 
o conceito de átomo e, sem considerar quaisquer outros modelos 
atômicos, continuou o conteúdo com o modelo atômico de Thomson. 
“Eu disse para o professor: ‘meu Deus, não aconteceu nada? E nesse 
tempo, professor?’, e ele disse: ‘não, não aconteceu nada’”. Assim 
como os professores que ministravam aulas diferenciadas marcaram 
a vida de Carla (“tinham professores que desenvolviam atividades 
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diferenciadas, como a de português e o de matemática. Ela foi 
nossa paraninfa e ele nosso homenageado. [...] Uma vez no bimestre 
eles faziam atividades diferentes. Eu lembro que a gente fez uma 
revista na aula de português”), os professores tradicionais também 
a impactaram: ela ficava incomodada quando os conteúdos eram 
ministrados de forma clássica. Quando questionada sobre as aulas 
de física na escola, ela disse: “A física da sala de aula não é muito 
diferente da física que se encontra nos livros mais tradicionais do 
ensino superior: exercício, exercício e exercício. Mas acho que eu 
gostava porque eu tinha um pouco mais de incentivo e leitura fora 
[da escola]”.

Carla, até então, priorizava os estudos frente a outros tipos 
de diversão. Seus pais não precisavam exigir notas boas na escola, 
pois ela mesma já se cobrava (reflexo, talvez, da cobrança feita por 
sua mãe em casa e nos momentos em que ministrara aulas para ela 
no fundamental). O gosto de Carla pela ciência e pela docência foi 
amadurecendo durante o ensino médio mesmo sem influência de 
seus pais. Esse é o primeiro momento da trajetória de vida de Carla 
em que se observa nela um certo tipo de rigorismo e quiçá ascetismo.

Na época em que Carla cursou o ensino médio, as escolas não 
estavam preocupadas em aprovar alunos no vestibular, “talvez no 
último semestre do terceiro ano do ensino médio a gente [a escola] 
tenha feito um passeio pelas universidades, conhecemos alguns 
cursos e só. Nessa época eu ainda pensava na engenharia”. Era um 
período em que existiam poucas vagas no ensino superior, tornando 
o acesso muito concorrido. Ao término do terceiro ano do ensino 
médio, em 1996, Carla prestou vestibular sem a intenção de passar: 
“o vestibular que fiz não era para passar. Era para ter a experiência 
daquele momento. [...] Eu nem lembro qual foi a escolha do curso”.

Licenciatura: uma decisão 
sociologicamente esperada

Carla cursou pré-vestibular durante um ano e meio antes de 
entrar na universidade e frequentava, no máximo, duas aulas por 
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semana devido aos cuidados com a saúde de seu pai: “eu estava 
matriculada, mas eu só ia quando dava. Era assim, dois dias de aula 
por semana. Então nem contou muito”. Junto a esses problemas, Carla 
ainda tinha dúvida quanto ao curso que iria escolher na universidade: 
“no último ano do ensino médio eu não sabia o que ia fazer [...] já tinha 
discutido em casa, com a família, que não precisava ser uma decisão 
naquele momento. Então eu só estudava”. Carla sentia afinidade 
com as ciências exatas (não se lembra de nenhuma situação em que 
não tenha se saído bem). Carla sabia que deveria escolher algum 
curso dessa área, mas seus pais não cobravam que fosse uma decisão 
imediata. 

Ela passou a se dedicar apenas aos estudos no pré-vestibular, 
gostando mais da área das ciências exatas e, então, ela decidiu fazer 
algum curso de engenharia (decisão comum para estudantes que 
se interessam pelas exatas e que almejam uma condição financeira 
melhor do que a que levam). Carla desistiu dessa ideia, pois, na sua 
avaliação, os cursos de engenharia teriam baixa empregabilidade: 
“Eu tinha escolhido uma engenharia, mas naquela época o país 
era uma crise e eu não tinha muita perspectiva de emprego na 
engenharia. Pensei: ‘então vou procurar alguma coisa na área das 
exatas’. E aí surgiu um tio que tinha um amigo que era médico 
nuclear. O amigo me contou da Física médica. Então eu fui atrás 
desse curso, descobri que podia fazer licenciatura, e comecei a me 
encantar com o curso antes mesmo de entrar na universidade”. 
Carla buscou informações e descobriu que a mesma universidade 
que oferecia o curso de bacharelado com ênfase em física médica 
oferecia, também, habilitações em licenciatura. A universidade se 
dispunha a mostrar para os alunos como era o curso e as perspectivas 
profissionais da área. Carla resolveu conversar com o diretor do 
curso na universidade antes de prestar o vestibular. Ela acabou se 
encantando pela licenciatura, mas a universidade dava a oportunidade 
de cursar as duas modalidades de ensino. Por Fernanda, sua mãe, ser 
professora, Carla sabia que cursar licenciatura significava seguir os 
passos da mãe. Carla nem chegou a prestar o vestibular para uma 
universidade pública: ingressou direto na universidade particular, 
pois sabia que seria aprovada: “o ano que eu deveria ter estudado 
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para ingressar na universidade pública eu passei cuidando do meu 
pai. Então, no final do ano, eu nem prestei o vestibular. Fiz a prova 
direto para uma universidade particular porque eu sabia que iria 
passar”.  

Como a universidade oferecia desconto na mensalidade para 
quem cursava licenciatura, resolveu ingressar nessa modalidade 
no ano de 1997. Quando iniciou o curso, Carla estava decidida pela 
licenciatura, mas ainda queria experimentar o bacharelado para 
ter certeza de que era isso (ser professora) que desejava: “nunca 
fiz iniciação científica. Nunca atuei com o bacharelado [...] Fiz um 
estágio na área da medicina nuclear só para poder me formar”. 
Quando questionada sobre as possíveis influências que professores 
de física ou amigos da escola tiveram sobre sua decisão, Carla conta 
que nenhum professor (ou amigo) a influenciou: “quando eu decidi 
cursar a licenciatura em física, eu já tinha essa vontade estabelecida, 
acredito que não tive influência de ninguém”.

Devido à doença de seu pai, Carla prolongou sua graduação 
cursando poucas disciplinas. Às vezes, não conseguia se dedicar ao 
curso tanto quanto gostaria. Ela e seus pais eram muito unidos e a 
saúde de Luciano era prioridade naquele momento. As disciplinas do 
início da graduação possuíam uma série de opções de professores e 
Carla sempre buscou se matricular naquelas em que os professores 
tinham o método de ensino mais parecido com o que ela acreditava 
ser o melhor. Quando as opções foram se esgotando, no final da 
graduação, Carla passou a se concentrar em aprender o necessário 
para obter aprovação, deixando outras exigências de lado. Essas 
atitudes de Carla preservaram seu histórico de bom relacionamento 
com os professores.

Carla concluiu as duas habilitações no curso de Física oferecidas 
pela universidade: a licenciatura e o bacharelado em Física médica: 
“Na época, bastava um semestre a mais para sair da universidade 
com as duas habilitações”. Apesar de ter cursado o bacharelado, o 
fez apenas para obter uma formação que considerava mais completa. 
Declarações como esta reforçam a hipótese de que Carla possui 
disposição à boa vontade cultural.
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Os trabalhos de conclusão de Carla, nas duas graduações 
cursadas, versaram sobre experimentação no ensino de física e 
um guia explicativo para pacientes que eram submetidos a um 
determinado tratamento. Acredita-se que a escolha de Carla por esse 
tema de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para obtenção do 
título de Física médica tenha sido por conta de sua predileção para 
a docência.

A atividade docente: uma  
inserção precoce

Além de Fernanda, a mãe, alguns familiares de Carla que se 
formaram em cursos de bacharelado, como Medicina e Direito, se 
tornaram professores dentro de suas áreas, mas ela não os relaciona 
à sua decisão por se tornar professora, a não ser sua mãe. Quando 
questionada sobre a influência da mãe em sua decisão de ser 
professora, Carla diz que “Sim, com certeza. Ela me contava como 
era a prática dela, eu vivenciava a prática dela. Até a quarta série 
eu estudei na mesma escola em que ela trabalhava. Com certeza, o 
medo que todo mundo tem de ser professor em mim foi minimizado 
por causa da experiência dela”. Carla acredita que a felicidade e 
a realização de sua mãe como professora a tenham influenciado 
bastante. Ela se sentiu atraída por essa situação: “Isso conta muito, 
né? Ver que alguém gosta do que faz, e que tu já tens uma propensão 
a fazer, e isso com certeza pesa positivamente [na decisão]”.

A carreira profissional de Carla se deu logo no começo de seu 
curso de licenciatura na universidade. A instituição dispunha de um 
projeto de formação continuada de professores da educação básica 
em que os docentes da região do entorno da capital faziam um curso 
na universidade. Para que os alunos da escola onde os professores 
trabalhavam não ficassem sem professor, os estudantes de licenciatura 
da universidade serviam às escolas como professores substitutos. 
Dessa forma, logo no primeiro ano de Carla na universidade, ela 
lecionou em escolas públicas: “a gente tem ideia da realidade [de ser 
professor], tem ideia do quanto precisa aprender na universidade 



174

para chegar até a escola, porque não é só saber física para ensinar 
física. Isso foi bom. E até hoje eu consigo usar essa experiência”. O 
trabalho era realizado em grupo pelos estudantes da universidade e 
eles costumavam realizar atividades experimentais.

Assim que terminou as disciplinas da física básica, Carla foi 
contratada pelo estado para ser professora temporária. As primeiras 
dificuldades da carreira surgiram logo quando Carla assumiu suas 
primeiras turmas: “assim que eu assumi, eu me perguntei: ‘Como lidar 
com tudo isso?’ [...] Os anos iniciais foram bem difíceis para a gente se 
colocar e enxergar nosso papel, por que não tinha ninguém para ajudar. 
Nem na universidade nem na própria escola. Quando a escola pedia 
um aluno que ela sabia que não era formado, é porque ela não tinha 
ninguém para esse cargo [...] foi bem difícil esse primeiro encontro. 
Nessa parte, eu esperava mais acolhimento da própria escola. Mas aí 
a gente busca alternativas, procura ajuda aqui e ali”. Os problemas 
iam desde a elaboração do plano de aula até a parte burocrática. A 
primeira vez que Carla preencheu o caderno de chamada foi com o 
auxílio da sua mãe: “eu levei meus cadernos de chamada para casa e 
pedi para minha mãe me ajudar a preencher”. Carla passou a buscar 
ajuda de colegas mais experientes e de professores com os quais tinha 
mais afinidade (além de sua mãe) para solucionar seus problemas 
em sala de aula (“estava sempre procurando alguém que, naquele 
momento, eu julgava ser mais capaz que eu”). Nesse período, Carla 
contou muito com a ajuda de Júlia, a amiga mais próxima que ela 
teve dentro da universidade. Elas discutiam sobre metodologias de 
ensino, currículo de física, burocracias da sala de aula, entre outros 
assuntos. Diante de todas as dificuldades enfrentadas, Carla passou 
a investir em cursos de aperfeiçoamento na carreira, muitas vezes, 
promovidos por sua própria universidade. Carla permaneceu com 
contrato no estado por 14 anos, sendo transferida de escola apenas 
uma vez.

Carla acredita que, em seus primeiros anos como professora, 
reproduziu a prática da maioria de seus professores: “fui tradicional 
e conteudista”. Sua prática foi se remodelando a partir do contato 
com alguns de seus professores que foram mais significativos 
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na graduação: “parece que nós só acordamos [das metodologias 
tradicionais] ao final da graduação. [...] Comecei a levar mais o 
que eu via na graduação para a sala de aula. Coisas simples como 
experimentos com materiais recicláveis. Nós usávamos muito o 
livro Física mais que divertida [...] mas o período entre começar a 
lecionar e começar a colocar em prática as metodologias que eu via 
na graduação foi um pouco longo”. 

O Mestrado Profissional

Ao final da graduação, Carla buscava cursos de formação 
continuada para se aperfeiçoar. Suas pesquisas apontaram um 
doutorado em Ensino de Física em outro país que a deixou bastante 
interessada. Contudo, existia um fator que impedia Carla de iniciar 
esse curso: era necessário ter o diploma de mestrado. Numa conversa 
com Thaís, sua orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), Carla foi informada de que o professor coordenador desse 
curso tinha sido o orientador dela e ainda orientava na universidade 
federal da cidade onde ambas moravam. Thaís pôs Carla em contato 
com o professor Soares. Carla demonstrou interesse em continuar 
fazendo pesquisa na área de ensino de física e Soares sugeriu que ela 
cursasse o Mestrado Profissional (MP). Naquela época, em meados de 
2004, só havia como opção de pós-graduação o MP na universidade 
pública ou o mestrado acadêmico na universidade particular que ela 
tinha cursado a graduação: “eu não achava [o mestrado acadêmico] 
tão aprimorado [...] eu já tinha cansado de pagar para universidade”. 
Carla optou pelo MP e realizou o processo seletivo ao final desse 
mesmo ano, sendo aprovada e iniciando o MP em 2005.

A diferença de abordagem entre as disciplinas da graduação 
e as disciplinas do MP causou um grande impacto em Carla. Na 
graduação, ela cursou as disciplinas básicas com os alunos dos cursos 
de engenharia em uma linguagem mais aplicada, com resolução de 
exercícios. Já no MP, Carla teve diversas aulas que aproximavam a 
física do cotidiano do aluno e isso foi significativo em sua vida. As 
disciplinas cursadas por Carla no MP foram de extrema importância 
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para sua prática docente, assim como alguns professores que as 
ministraram: “o professor que ministrou Mecânica Clássica trouxe 
uma visão completamente diferente da que a gente tem na graduação. 
Foi uma visão que me abriu a cabeça. Esse professor até hoje influencia 
nas minhas aulas de mecânica”. A disciplina de epistemologia 
também trouxe incrementos importantes para as aulas de física: 
“os alunos ainda têm a ideia de que a ciência é perfeita, de que a 
ciência sabe tudo e que está acabada [...] e eu acho que a disciplina 
te dá um subsídio para argumentar em uma discussão em sala de 
aula”. As disciplinas específicas da área de ensino de física, como 
metodologias de ensino, foram cruciais para a escolha do tema de 
sua proposição didática no MP.

Por conta do atraso na defesa de dissertação de outros 
estudantes, Carla precisou esperar um ano, após cumprir as disciplinas 
obrigatórias, para que um professor pudesse orientá-la, pois os 
docentes estavam todos sobrecarregados. Dois anos após o ingresso 
no MP, por sugestão de sua orientadora de TCC e de uma professora, 
do MP, Sílvia, Carla conseguiu que o professor Soares a orientasse: 
“aí que eu fui começar o projeto, eu não tinha nada feito ainda”. Nesse 
mesmo período, Luciano, pai de Carla, teve uma recaída em sua doença 
e demandou mais cuidados por parte dela e de sua mãe, Fernanda, e 
ela precisou se afastar do MP. Infelizmente, Luciano faleceu em 2010. 
Foram momentos difíceis para a família, mas Carla decidiu empregar 
seu tempo e pensamento no MP. Ela diminuiu sua carga horária na 
escola em que trabalhava e começou a pensar em temas com os quais 
acreditava ter afinidade. Sua primeira ideia foi dar prosseguimento ao 
Trabalho de Conclusão de Curso (sobre ótica), mas outras disciplinas 
cursadas por Carla durante o MP (Teoria Quântica, Relatividade, 
Física de Plasma e Física de Partículas), aliadas ao incômodo que 
trazia desde o ensino médio com o ensino de estrutura atômica, 
fizeram com que ela optasse por trabalhar com Física Moderna e 
Contemporânea (FMC), desenvolvendo uma unidade didática de 
partículas elementares para o ensino médio. Esse tema escolhido foi 
de extrema importância para os passos seguintes na vida profissional 
de Carla. Ela não teve dificuldades em desenvolver o projeto de seu 
produto de mestrado. Sempre que precisou, Carla encontrou suporte 
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em seus professores: “quando a gente tinha dúvida podia perguntar. 
A professora Sílvia estava sempre à disposição. Então eu não tive 
muita dificuldade não”. O produto final do trabalho de Carla foi um 
livro sobre física de partículas que foi aplicado na instituição onde 
trabalhava na época. Carla defendeu o MP em 2011.

Carla considera que sua prática seria completamente diferente 
do que é atualmente, caso não tivesse cursado o mestrado profissional: 
“aqui [no MP] que eu consegui ver essas teorias que estão bem 
afinadas com o ensino de física, porque senão eu tinha parado nas 
primeiras teorias, e não teria profundidade nenhuma”. Para Carla, 
o MP trouxe a oportunidade de conhecer, entender e aplicar novas 
metodologias ao ensino de física.

Carla considera que seu investimento no MP foi muito grande, 
desde o tempo empregado, até o investimento financeiro, pois tinha 
saído de uma das escolas onde trabalhava para se dedicar mais às 
disciplinas e ao desenvolvimento do seu produto educacional. Como 
seu trabalho final foi um longo texto (aproximadamente 100 páginas), 
a dedicação para a escrita foi muito maior do que para as disciplinas. 
Por fim, Carla aplicou seu produto educacional na escola onde seguia 
trabalhando. A cada nova aplicação, ela fazia novas alterações no 
projeto inicial com intuito de aperfeiçoar o texto.

Carla conta que, de todos os colegas com os quais iniciou o MP, 
ela foi a única que se aventurou a realizar um produto educacional 
sobre FMC: “e eu notei que nas turmas posteriores o pessoal apareceu 
mais com mecânica quântica ou com outros assuntos mais afins. Eu 
conversava com eles, discutia ideias. Foi bem legal, mas eu senti um 
pouco de receio na hora deles conversarem comigo sobre o trabalho”. 
Até o momento das entrevistas, Carla ainda mantinha contato com 
seus colegas por meio da internet: “até hoje a gente troca muito 
trabalho que faz. A gente percebe que os colegas vão melhorando [o 
trabalho] e vão disponibilizando”.
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Os frutos trazidos pelo Mestrado 
Profissional

Embora Carla já se sentisse feliz ao ministrar aulas, sua 
realização profissional veio quando foi selecionada, em 2013, para 
participar de uma escola internacional para professores da educação 
básica, realizada em um grande centro de pesquisas fora do Brasil, 
devido ao seu trabalho com física de partículas no MP, “eu acabei me 
descobrindo muito bem nesse lugar”.

 
Carla é filiada a uma associação de físicos e tomou conhecimento 

de uma escola internacional para professores da educação básica em 
um centro de pesquisas por meio de um correio eletrônico enviado 
pela sociedade. A inscrição se deu com a submissão de uma carta de 
intenções, informando quais seriam os frutos que o projeto traria para 
a educação básica no país. Entretanto, Carla não foi selecionada em 
sua primeira tentativa: “eu me inscrevi dois anos seguidos. Quando 
fui selecionada, eu já estava desistindo. Só me inscrevi porque o 
professor Soares me incentivou”.

 
Para Carla, a experiência de ter conhecido o centro de pesquisas 

foi a realização de um sonho: “mesmo para mim, que tinha trabalhado 
com esse assunto no MP, aquilo era um sonho muito distante. No 
momento em que eu pisei lá, pensei: ‘Meu Deus do céu!’”.

Carla sentia que sua prática já era diferenciada após a 
realização do MP, mas ela acredita (possivelmente com razão) que 
essa experiência foi a oportunidade de concretizar o que já vinha 
desenvolvendo no MP: “foi o auge da minha carreira visualizar 
aquilo que vinha trabalhando há muitos anos e poder trazer esses 
conhecimentos para meus alunos”. Ao voltar da Europa, os professores 
precisariam realizar uma prova sobre os conhecimentos adquiridos na 
escola. Carla viu nesse momento uma oportunidade de divulgar seu 
trabalho e compartilhou seu produto educacional com cada um dos 
participantes do evento: “Nós éramos 30 brasileiros, 35 portugueses 
e mais dez, entre africanos e o pessoal do Timor Leste. Eu mandei [o 
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livro] para todo mundo, fiz uma propaganda [...] eu fiquei plenamente 
satisfeita com a recepção dos colegas. Eles leram e usaram o meu 
trabalho para realizar a prova”. Como será possível perceber nos 
próximos parágrafos, nos discursos de Carla estão sempre surgindo 
frases como “eu apresentei”, “eu divulguei”, “eu estudei muito”, “eu li 
muito”. Isso reforça uma possível disponibilidade a procurar e aceitar 
o reconhecimento de terceiros, assim como um possível desejo de 
se tornar referência na área de ensino de física para os colegas de 
profissão.

Carla apresentou seu trabalho em dois eventos acadêmicos. 
No primeiro, ela aplicou a proposta e no segundo evento, fez uma 
apresentação pouco depois da aplicação para os alunos: “foi a 
apresentação mais rica, em que eu pude falar com muita propriedade, 
pois fazia pouco tempo que tinha acontecido [a aplicação]. Ali eu 
apresentei todo o projeto detalhadamente, apresentei alguns mapas 
conceituais realizados pelos alunos, linhas do tempo [conceito de 
átomo] e outras atividades que realizei com os alunos. Mas [essas 
apresentações] não foram com a profundidade que eu analisei 
posteriormente. Eu ia olhando os mapas conceituais que os alunos 
criaram e vendo que eu tinha conseguido atingir meu objetivo”.

O rompimento total de Carla com as metodologias tradicionais 
de ensino se deu após sua dissertação de mestrado. Quando Carla revive 
sua trajetória escolar e o início da docência, sente-se incomodada por 
não ter aproveitado todos os conhecimentos adquiridos na graduação. 
Contudo, Carla afirma que só consegue perceber que o período escolar 
e o início da profissão foram tradicionais e ‘conteudistas’, pois, na 
graduação e no MP, tomou conhecimento de novas metodologias 
de ensino: “A gente acreditava que aquela aula [tradicional] era a 
melhor aula”.

Para Carla, o Mestrado Profissional trouxe melhorias com 
relação ao conteúdo de física dura e, principalmente, em termos de 
práticas educacionais. Foram melhorias percebidas também por seus 
alunos: “eu encontrei alguns alunos que foram meus alunos antes e 
depois do MP. Eles me escolheram como paraninfa da turma porque 
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eu tinha mudado ‘da água para o vinho’, que a aula que eles tiveram 
num ano foi completamente diferente da aula que eles tiveram no 
outro. Pelo jeito que eu estava olhando para o conteúdo, o jeito que 
eu estava fazendo as correções e avaliações. Foi [um retorno] muito 
legal. As aulas para eles foram para o primeiro ano e terceiro ano. 
Eu ainda não tinha enxergado as potencialidades do produto para o 
primeiro ano naquela época. [...] O produto educacional foi como um 
norteador para essas aplicações”.

“Até antes de entrar no doutorado, esse tema [física de 
partículas] estava sempre presente em sala de aula como forma de 
discussão, como forma de experiências, como câmara de nuvens. 
Sempre trazia isso, sempre trazia a física contemporânea para a sala 
de aula. Isso foi algo que essa experiência [na escola internacional] 
trouxe para mim. Se a gente vai ouvir perguntas na sala de aula, 
com certeza não vai ser sobre as leis de Newton. Vai ser sobre o que 
o aluno tem acesso: as revistas, os jornais. Esse foi um legado que a 
escola me deixou: sempre tentar estar atualizada na física de hoje”.

Doutorado Acadêmico

Carla não tinha pretensão de cursar o doutorado até meados 
do MP. Sua intenção era acumular capital financeiro para melhorar 
sua condição de vida: “eu fui trabalhar em escola particular. Fiquei 
um tempo na instituição privada para ganhar dinheiro, mas estava 
sempre pensando no doutorado”. Entretanto, o trabalho realizado no 
MP junto aos seus incômodos com o ensino de física e ao interesse 
pela pesquisa em Ensino de Física a fizeram buscar outras opções 
de formação continuada. Carla participou da seleção de doutorado 
para o programa de pós-graduação na universidade do exterior, que 
teve conhecimento ainda quando cursava a graduação. O momento 
que ela teria se interessado pelo curso fora do país era diferente do 
momento que vivia: sua carreira estava praticamente consolidada no 
país. Carla participou da seleção de doutorado dessa universidade, 
mas decidiu cursar o doutorado no Brasil. Como dito anteriormente, é 
possível que Carla almeje se tornar referência para outros professores 
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e pesquisadores na área de ensino de física e parece ter encontrado 
no doutorado acadêmico uma forma de fazê-lo.

Carla, então, começou a se preparar para participar da seleção 
de doutorado na universidade onde cursou o mestrado, para o ano que 
viria. Ela buscou o edital da seleção anterior e organizou suas tarefas 
de maneira que conseguisse cumprir os pré-requisitos necessários. Ao 
decidir continuar seus estudos no doutorado acadêmico, Carla ainda 
estava trabalhando no colégio de aplicação de uma universidade 
particular. Ao sair o edital oficial da seleção de doutorado, Carla 
não cumpria um dos itens que teria sido incluído: ter cursado uma 
disciplina entre Mecânica Clássica, Mecânica Quântica, Teoria 
Eletromagnética ou Mecânica Estatística. Nesse momento, Carla se 
sentiu decepcionada. Ela encara essa decepção como um processo 
natural da vida: “quando escolhemos certos caminhos, temos que 
contar com isso”. Ainda assim, lidar com essa decepção não foi tão 
simples. Contudo, ela se planejou e se organizou para conseguir se 
adaptar ao novo edital: “eu sabia que teria um ano para cumprir aquele 
novo item”. Carla pediu licença de dois anos do estado para poder 
fazer uma das disciplinas. Optou por cursar Mecânica Quântica por 
conta da afinidade e da proximidade com o tema do MP: “me inscrevi 
como aluna especial, cursei a disciplina. Quando obtive a aprovação 
na disciplina, pude concorrer ao doutorado. Passei na primeira 
seleção que participei. [...] O processo de seleção foi bem difícil. Foi 
muito estudo. Eu não estava trabalhando no estado, só trabalhava na 
instituição particular. Eu tinha que estudar. [...] Estudei bastante, li 
muito. A prova versou sobre temas de história e filosofia da ciência, 
teorias de aprendizagem, modelagem educacional e metodologias 
de ensino. Teve o projeto de doutorado também. Eu tive facilidade, 
pois eu já convivia com essas abordagens”.

Ao ingressar no doutorado, Carla deixou a instituição privada 
onde trabalhava para se dedicar integralmente à pós-graduação. 
Devido à desenvoltura e sagacidade com que conduzia sua vida após 
o mestrado, Carla subestimou a complexidade do doutoramento: 
“quatro anos de doutorado? É muito tempo. Vou terminar em três 
anos e meio. Que ilusão a minha”. Carla considerava que a dedicação 
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ao doutorado acadêmico era muito maior que a dedicação ao MP: “as 
disciplinas exigem muito mais esforço. Tem prova, atividades para 
apresentar toda semana. O MP era mais tranquilo, apesar de também 
ser exigente. A diferença foi grande, mas eu estava consciente 
que seria assim”. As disciplinas obrigatórias do doutorado eram 
tanto da área de ensino quanto da física teórica, disciplinas essas 
que são oferecidas pelo instituto de física e são cursadas junto 
com os bacharéis que cursam o doutorado acadêmico em física. 
Para Carla, o conhecimento trazido pelas disciplinas cursadas em 
conjunto com o bacharelado em física é de extrema importância 
para a formação do professor de física. Pouco tempo após o ingresso 
de Carla no doutorado, ela já sentia que o curso não seria feito com 
tanta tranquilidade: “Meu Deus, o tempo passou rápido. Como assim 
quatro [anos]? Podiam ser seis [anos]!”.

A orientadora de Carla, professora Lúcia, também tinha 
sido aluna de seu orientador de MP “mudei [de orientador], mas 
não mudei tanto assim. Continuo na mesma linha de pesquisa”. 
Seu projeto inicial do doutorado era trabalhar com o currículo de 
física no ensino médio, mas acabou sendo substituído por outro 
tema: a formação de professores. Aqui é possível, mais uma vez, 
identificar o interesse de Carla em se tornar uma referência na área 
e sua potencial migração para a atuação no ensino superior. No 
atual projeto, Carla analisa as Diretrizes Nacionais Curriculares 
(DCNs) para a formação de professores de 2015. À época da segunda 
entrevista, o grupo de Carla fazia questionamentos como: “Que tipo 
de professor está sendo formado? Como é a atual grade curricular da 
licenciatura em física? Que tipo de professor os documentos oficiais 
do governo pedem e como esse modelo [de professor] se relaciona 
com as DCNs? Chegamos [o grupo] à conclusão de que se pede 
interdisciplinaridade. Que se pede um professor interdisciplinar, mas 
não se propicia um momento na universidade para que o professor 
possa vivenciar essa interdisciplinaridade [...] eu não tive contato 
com a interdisciplinaridade nas disciplinas de graduação e nem no 
MP. Trabalhar a interdisciplinaridade foi uma vontade que partiu de 
mim. Então essa é a proposta [...] Com a mudança que a grade da 
licenciatura em física vai sofrer para o ano que vem (2017), uma das 
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mudanças é uma disciplina interdepartamental entre física, química 
e biologia para proporcionar ao aluno essa interdisciplinaridade. A 
física contribuirá com os conhecimentos em FMC [...] Minha ideia é 
participar dessa disciplina, analisar e avaliar. Porque [essa relação] 
é uma troca constante [...] Quando você senta com um químico e 
com um biólogo, eles te trazem um outro olhar sobre o assunto a ser 
discutido, que é diferente do seu, porque você traz o seu olhar de 
físico. Por mais que você tenha vontade de olhar [o tema] de forma 
abrangente, às vezes você não consegue [...] A proposta do doutorado 
é fazer essa análise. Olhar para a interação do professor e do aluno 
com a interdisciplinaridade. Será que o aluno da graduação realmente 
sente necessidade [da interdisciplinaridade] ou ele só vai ter essa 
necessidade de interdisciplinaridade quando estiver ministrando 
aulas?”.

À época da terceira entrevista, Carla estava cursando a última 
disciplina do doutorado. Mecânica clássica foi uma disciplina que ela 
postergou o máximo possível: “os colegas me botaram medo dizendo 
que a professora não ministrava boas aulas porque ela copiava o 
conteúdo do livro no quadro exatamente da mesma forma que estava 
escrito [...] Mas cada professor tem seu jeito de ministrar aulas. Então 
a gente se adapta”.

Fernanda, a mãe de Carla, cumpre ainda um papel muito 
importante na vida da filha: “meu pai já faleceu, mas se eu preciso de 
algum apoio, minha mãe ainda me ajuda”. Ela sempre apoiou Carla em 
todas as decisões e a amparou em todas as dificuldades enfrentadas 
tanto em sua juventude escolar, quanto no doutorado, que Carla 
considera um momento mais delicado de sua vida: “precisamos de 
muito apoio no doutorado”. Ela considera que toda a disponibilidade 
que seus pais tiveram em investir em seus estudos com certeza reflete 
nas suas práticas atuais. 
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A docência em diferentes 
modalidades de ensino

Enquanto cursava o doutorado, Carla também prestou alguns 
concursos para professor efetivo em instituições públicas e considera 
que ter feito pós-graduação foi o diferencial para sua aprovação: “é 
possível passar com a graduação? Sim. Mas você perde para quem 
tem mestrado e doutorado [...] O próprio meio profissional te leva 
para o [meio] acadêmico”. À época da terceira entrevista, Carla já era 
professora efetiva em uma dessas instituições em outro estado da 
região. A maior parte de sua carga horária era cumprida no ensino 
superior e possuía apenas uma turma de ensino médio. A prática de 
Carla é diferente no ensino superior: “A carga de trabalho no ensino 
superior é muito maior, pois a disciplina é ministrada em um semestre. 
É muito mais rápido do que a escola regular. A responsabilidade de 
propor algo que seja realmente significativo para o aluno é muito 
maior, porque o pessoal está se formando naquela área. Para muitos, 
aquele é o último passo antes de entrar no mercado de trabalho. 
Então eu me cobro muito”. Já no ensino médio, há o desafio de saber 
conciliar a formação para o vestibular e a formação profissional 
característica da instituição onde trabalha. O segredo da prática 
docente, para Carla, está em se adaptar ao que é solicitado. Quando 
questionada sobre o que seria essa adaptação, ela diz: “não adianta 
eu dizer que só vou fazer a formação para o vestibular. Eu não posso 
fazer isso. Nessa escola tem um curso técnico também. Então eu 
preciso moldar as minhas aulas para esse público. Quando eu entrei 
lá [na instituição federal] eu assumi aquilo. Então eu tenho que fazer”. 
Para Carla, a prática docente em diferentes níveis se complementa: 
o exercício deve ser balanceado de modo que conhecimentos mais 
básicos (do ensino médio) não se percam, assim como não se percam 
os saberes mais avançados (do nível superior).

No início do doutorado, Carla precisou reassumir as aulas no 
estado, pois sua licença havia acabado. O entrevistador questionou 
Carla sobre a interdisciplinaridade da escola onde ela trabalha e 
ela diz que: “A escola pública que eu trabalhei antes de começar 
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o doutorado tentava [ser interdisciplinar] muito. Com vontade. 
Às vezes dava muito certo. A gente teve um projeto que envolvia 
fotografia que até hoje eu não sei como deu tão certo. O projeto 
integrou física, química, literatura, português e artes. O trabalho 
foi excelente! Mas outros projetos que tentamos colocar em prática 
não deram muito certo. Na escola particular tem que dar certo. 
Num ano inteiro costumávamos ter 40% de sucesso. Realizávamos 
reuniões semanais para estudar e trabalhar naquilo [no projeto 
interdisciplinar] e, ainda assim, não obtínhamos tanto sucesso. Na 
escola em que eu comecei no último mês [no estado, em 2017], nem 
se toca nesse tema. As reuniões são da área de ciências da natureza, 
mas não se fala em interdisciplinaridade. Quando eu saí do estado, 
a interdisciplinaridade na escola não funcionava. Quando eu voltei, 
em 2016, estava um pouco melhor. É difícil comparar porque eu não 
voltei para a mesma escola”.

Carla tem seu modo de enfrentar os desafios e as dificuldades 
que encontra em sua trajetória: a cobrança que ela tem consigo 
mesma, o planejamento e a organização de suas obrigações fazem 
com que ela busque caminhos alternativos: “eu sou muito organizada. 
Eu me planejo. Foi difícil entrar no doutorado? Foi. Mas eu me 
planejei. Eu tenho que publicar, eu tenho que cursar uma disciplina. 
Então me organizo”. No início da docência, ela buscava auxílio de 
quem ela acreditava ser mais capaz em sala de aula. Atualmente, 
ela busca melhorar sua prática com mais autonomia, adaptando os 
saberes adquiridos às novas situações. A busca pela melhora de sua 
prática docente é uma das características trabalhadas no mestrado 
profissional. Carla acredita que a docência em diferentes modalidades 
de ensino contribuiu para sua formação como professora.  

Ainda à época da terceira entrevista, com as demandas do 
segundo ano de doutorado e do novo emprego na instituição federal, 
Carla teve dificuldades para se planejar como de costume. Quando 
aliada a alguma situação inesperada, a determinação com que Carla 
realiza suas tarefas faz com que ela se sinta insatisfeita e que tenha 
mais dificuldade de alterar o seu planejamento original. Quando 
questionada sobre situações em que não consegue o planejamento 
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ideal, na terceira entrevista, Carla conta que estava vivendo esse 
momento. “Como estou trabalhando, estudando e o meu trabalho é 
em outro estado, eu estou vivendo esse momento de não conseguir 
me planejar. Às vezes eu consigo: ‘esse mês está tudo pronto: as 
aulas estão prontas, o planejamento da escola está pronto. Agora eu 
posso só estudar’. Mas aí acaba que é só isso. Mês que vem já não 
está planejado. Como eu adoeci e faltei ao trabalho, tudo desandou. 
Eu não consegui estudar e já estou um pouco perdida. Mas daqui 
duas semanas tudo vai estar funcionando de novo”.

Carla carrega elementos adquiridos no MP (as leituras 
realizadas, as aulas que assistiu, seus professores) para suas aulas: 
“a professora Thaís Macedo tem uma desenvoltura com a física. Ela 
é uma professora extremamente capaz. Já o professor Soares é um 
professor extremamente humano e que se preocupa com seus alunos. 
Ele queria nos entender para poder nos ensinar. E a professora Lúcia 
Lins é maravilhosa. Tem uma preocupação com os frutos que o aluno 
vai carregar para a vida”. Carla sempre leva um pouco de cada um 
desses professores para a sala de aula. Uma abordagem muito presente 
nas classes de Carla é a física do cotidiano: “eu levo aulas sobre FMC, 
sobre a física do cotidiano [...] sempre quero ministrar uma aula que 
realmente faça diferença para o desenvolvimento profissional dos 
alunos”. Ela acredita que essa é a melhor maneira de proporcionar 
uma aprendizagem significativa para eles. Carla trabalha elementos 
como organizadores prévios e mapas conceituais: “o aluno já traz 
concepções prévias para a sala de aula”.

A relação de Carla com a docência é adequável. Além de 
precisar levar em consideração a individualidade de cada aluno, 
ela se adapta às solicitações da escola onde trabalha, mesmo tendo 
suas crenças no que seria a melhor metodologia para o ensino de 
física: “ser professor é algo que vai mudando à medida que trocamos 
de emprego. É um processo natural do professor. Nunca dá para 
ministrar a mesma aula. Desde a primeira aula que eu ministrei até a 
última aula na semana passada [em 2017], eu termino a aula e penso: 
‘eu posso melhorar aqui e ali’. Você acaba tendo que se adaptar. Uma 
escola é mais exigente, a outra não é tanto. Uma escola tem um perfil 
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mais voltado para o vestibular. Não adianta ir contra a maré. Você 
tem que arcar com as demandas daquela escola que assumiu. Se 
você entrou ali, você deve se apropriar dos conceitos iniciais daquele 
grupo que já está estabelecido”.

A relação que Carla tem com seus professores, assim como sua 
relação com a docência, vai se modificando com o passar das suas 
experiências: “a gente só vê como os professores são competentes 
depois que terminamos a graduação”. O que antes era apenas uma 
relação fria e pragmática, voltada a aprender o necessário para ser 
aprovada nas disciplinas, hoje se tornou uma relação repleta de trocas 
mais profundas, amizade e aprendizado para a vida. A convivência 
de Carla com seus orientadores de TCC (professora Thaís), de 
mestrado (professor Soares) e de doutorado (professora Lúcia) é de 
importância significativa em sua vida pessoal e em suas práticas 
em sala de aula: “a minha sala de aula tem reflexo dos três o tempo 
inteiro. [...] às vezes a gente almoça juntos, discute sobre práticas e 
metodologias de ensino”.

Foi perguntado se Carla, em algum momento de sua carreira, 
pensou em desistir de ser professora: “o que eu faria? Sinceramente, 
eu não sei. Quando o meu estado entrou em crise financeira, e aí eu 
busquei a instituição privada. Mas na instituição privada não é fácil 
de construir uma carreira. Então eu resolvi buscar as instituições 
federais”. Como em todos os momentos de sua vida, Carla buscou 
resolver os problemas de forma que não precisasse abandonar seus 
sonhos. Embora provavelmente continue sendo professora, Carla 
afirma que “ser professora universitária é um processo natural depois 
que você conclui o doutorado. Na instituição em que trabalho já me 
solicitam na pós-graduação. Minha carga no ensino médio é pouca”.

De acordo com o diagrama de Bourdieu (2013, p. 118-119), a 
trajetória esperada para os filhos de professores do nível primário é 
a docência no nível primário ou secundário. No entanto, ao observar 
a trajetória profissional de Carla, é possível perceber uma passagem 
pela profissão de professora secundarista e o possível estabelecimento 
da condição de professora universitária, mesmo que essa não tenha 
sido sua intenção inicial.
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Práticas culturais

Carla se sente incomodada por não ter tempo para realizar 
algumas de suas tarefas preferidas e, principalmente, por não 
conseguir trabalhar na escola em que ainda tem contrato, assuntos 
relativos ao seu produto educacional de MP.

O gosto de Carla pela leitura se faz presente durante toda 
a sua trajetória e vai sendo aprimorado a cada nova situação 
vivida. Entretanto, devido à exigência do doutoramento, as leituras 
acadêmicas são mais frequentes do que as leituras para o lazer: “eu 
tento ter leituras alheias às leituras acadêmicas, mas 70% ainda é 
leitura acadêmica”.

Carla gosta de frequentar teatros, cinemas, exposições: “mais 
gosto do que vou”. Quando ela encontra um tempo, assiste “artes” 
voltadas para ciência: “se me perguntarem qual foi a última peça 
que eu assisti, digo que foi Galileu (em 2015). Meus interesses são 
variados, mas às vezes eu não consigo dar conta deles”. Carla gosta de 
ouvir músicas, mas prefere os estilos rock nacional e música popular 
brasileira das décadas de 80 e 90. Atualmente, a única atividade física 
que Carla pratica é musculação. Carla quase nunca realiza passeios 
culturais com sua mãe e amigas próximas: ela está sempre muito 
ocupada com o doutorado.

Como no início de sua trajetória escolar, quando Carla se 
privava de momentos de lazer em prol dos estudos, no doutorado não 
é diferente: existem diversas atividades de lazer que a interessam, mas 
esses passeios culturais não vêm acontecendo por conta do tempo 
dedicado ao doutorado. O ascetismo de Carla, além de se manifestar no 
período escolar juntamente com a boa vontade cultural, se manifesta, 
também, em outras situações de sua vida: quando Carla decidiu 
se afastar dos estudos para acumular capital financeiro e quando 
decidiu abandonar as práticas culturais em favor do doutorado: “lá 
no início da faculdade, eu escolhi trabalhar. Isso me trouxe até aqui. 
Me trouxe certas comodidades como a comodidade financeira. Mas, 
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também, claro, me trouxe outros problemas. Mas hoje, se eu tivesse 
apenas estudado, engatado a graduação e a pós-graduação, e nunca 
tivesse trabalhado, eu hoje não estaria tão bem e não poderia me 
dedicar à profissão como me dedico”.



190

Patrimônio de 
disposições da 

Carla Batista



191

Hipótese 1: Disposição à boa  
vontade cultural

Descrição: Em Bourdieu, a boa vontade cultural é caracterizada 
por buscar consumir cultura legítima em diversos domínios (leituras, 
teatro, museus), mesmo quando não se tem as competências 
presumivelmente necessárias para compreender as obras que ali se 
encontram. A boa vontade cultural é, portanto, um tipo de docilidade 
que alguns membros da classe média têm com relação à cultura 
dominante. Dos diversos domínios da “cultura legítima” resultam 
diferentes formas individuais de viver (ou transgredir) essa boa 
vontade cultural. Em sua análise, Bourdieu deu mais ênfase às 
artes e humanidades. É justamente esse tipo de boa vontade que 
encontramos inicialmente na história de Carla, com sua introdução 
precoce no mundo da leitura.

Contudo, ao decorrer da carreira acadêmica de Carla, a boa 
vontade cultural se manifesta como uma busca pelo reconhecimento. 
Sujeitos com essa disposição tendem a buscar a validação de seus 
esforços. O reconhecimento não é tratado, aqui, como uma forma 
de disposição à competitividade, afinal, Carla não demonstrou esse 
tipo de interesse durante sua vida. O reconhecimento em questão se 
trata da necessidade que Carla possui de que terceiros validem seus 
trabalhos, esforços e resultados.

Gênese: Logo nos primeiros anos de vida de Carla, seus pais 
investiram no hábito de leitura por meio de livros infantis. Carla 
cresceu em meio aos livros, pois a família Batista possuía uma 
biblioteca em casa. Essa introdução ao mundo da leitura deu-se tão 
cedo que Carla não reporta outro tipo de diversão da sua infância 
que lhe fosse mais atraente.

Série de comportamentos, atitudes e práticas coerentes: 
No decorrer de sua trajetória de vida, Carla foi acumulando mais 
livros e revistas de diversas categorias na biblioteca de sua casa 
ao mesmo tempo em que frequentava museus e teatros com seus 
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pais. A intensidade da relação com a leitura fica mais evidente 
quando Carla comenta já ter lido os livros antes mesmo que fossem 
indicados pela escola. Como aluna da universidade, Carla vai se 
tornando exigente com a escola, buscando estudar sempre com os 
professores que considerava mais competentes. Do ponto de vista da 
sua atuação profissional, a prática docente de Carla sempre correu 
ao lado de cursos de formação (inicial ou continuada) sem haver 
longos períodos longe da universidade. Carla parece ter se mantido 
continuamente em cursos de formação. Mesmo com a doença de seu 
pai, quando teve de priorizar os cuidados com ele em detrimento dos 
estudos, Carla não deixou de praticar suas leituras e desenvolver seu 
capital cultural.

Ao encontrar espaço para divulgar seus trabalhos, Carla 
prontamente apresentou o fruto de seus esforços no MP, enviando 
a todos os colegas que participaram do evento internacional o seu 
produto educacional. Em diversas falas de Carla durante o retrato 
sociológico, é possível perceber a satisfação que o reconhecimento 
de terceiros traz a ela. Nesse momento de sua vida, o consumo da 
cultura legítima, apresentado por Carla desde sua infância, norteia 
suas práticas e decisões. Ao não se sentir reconhecida pelos demais 
colegas de profissão, Carla busca maneiras de aperfeiçoar seus 
trabalhos de forma a conseguir alcançar o reconhecimento que 
deseja.

Transferibilidade de contextos: A boa vontade cultural é 
experimentada primeiro junto à família e, posteriormente, junto ao 
sistema de ensino (como estudante e professora). Há, claramente, 
uma forte continuidade entre todos esses contextos na trajetória de 
vida de Carla.

Inibição: Não foram encontrados momentos de inibição desta 
disposição. 
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Raul 
Albertini

Por Wilson Elmer Nascimento
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Raul Albertini1 é professor de Física, tem 56 anos de idade, 
mora em uma grande cidade, tem quatro filhos e é casado. De uma 
família de classe popular, nasceu e passou a primeira infância 
em uma cidade do interior, migrando para a capital aos sete 
anos de idade. Seus pais possuem pouca escolaridade; o pai era 
alfaiate no interior, mas, ao mudar-se para a capital, passou a 
trabalhar como pedreiro, já sua mãe trabalhava em casa com 
bordados. Com a chegada na capital, a família passou por muitas 
dificuldades financeiras, algo que mobilizou Raul a trabalhar 
desde muito pequeno. Já aos 10 anos de idade, acompanhava seu 
pai na obra, local onde aprendeu inúmeras atividades daquele 
trabalho, principalmente a valorizar o quanto seu pai se esforçava 
para manter os proventos da família (quatro filhos). 

Antes mesmo dos 14 anos de idade, Raul começou a trabalhar 
em uma empresa de ar condicionado, conseguindo ajudar na renda 
da família. Fez ensino médio profissionalizante em Auxiliar Técnico 
em Eletrônica em uma escola pública no período noturno. Nesta 
escola, teve professores marcantes e contou com uma estrutura 
escolar muito satisfatória, algo que contribuiu bastante para sua 
formação básica. Aos 18 anos, Raul encontrou o que para ele foi 
a “tábua de salvação”: as Forças Armadas (FA). Ao se apresentar 
nas FA, logo se identificou com aquele contexto e viu ali a chance 
de melhorar suas condições de vida. Raul passou 40 anos nas FA 
e considera essa trajetória profissional muito salutar para ele e 
para sua família, que conseguiu, e até hoje consegue, alcançar 
objetivos jamais imagináveis. Os quatro filhos de Raul estão 
criados e encaminhados na vida, consolidados profissionalmente 
ou nos estudos. 

Na década de 1980, planejando alguma atividade para 
quando entrasse na reserva, Raul fez um curso de licenciatura 
curta em uma faculdade particular, diploma que lhe conferiu 

1 Este Retrato Sociológico faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento realizada por Wilson Elmer Nascimento e sob a orientação de 
Elisabeth Barolli. Trata-se de uma pesquisa de doutorado no âmbito da Universidade Estadual de Campinas, cujo tema é o “desenvolvimento 
profissional de professores de Física”.  Agradecimento especial aos pesquisadores Alberto Villani, Elisabeth Barolli e Priscila Brandão pela 
qualidade da condução de duas das três entrevistas realizadas com Raul Albertini.
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a oportunidade de lecionar em cursinhos pré-vestibulares, 
preparatórios para escolas militares, aulas particulares, bem 
como na Educação de Jovens e Adultos no estado. Diante da 
necessidade de lecionar para o ensino médio regular, já na década 
de 2000, aos 42 anos de idade, Raul fez licenciatura plena em 
Física em uma universidade pública. Nessa universidade, Raul, 
logo em seguida, cursou o Mestrado Profissional (MP) em Ensino 
de Física. Tanto a licenciatura como o MP se constituíram para 
Raul como contextos formativos imprescindíveis para que ele se 
voltasse completamente para a Educação. Ainda na licenciatura, 
começou a atuar como professor de laboratório na escola das FA, 
espaço onde conseguiu promover inúmeros projetos, de certa 
maneira, audaciosos. 

Na época das entrevistas, já aposentado, era professor de 
laboratório de Física em uma escola privada muito tradicional e 
conceituada na cidade onde mora. Nesta escola, assim como na 
escola das FA na condição de voluntário, ele também desenvolve 
inúmeros projetos de Física, majoritariamente de cunho 
experimental.
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À época das entrevistas, Raul Albertini tinha 56 anos de idade. 
Casado, pai de quatro filhos, residia com sua esposa e a filha mais 
nova em uma grande cidade brasileira. Raul atuava como professor 
de laboratório de Física em uma instituição privada de ensino muito 
tradicional e prestigiada na cidade. Além de uma licenciatura em 
Ciências, cursada na década de 1980 em uma faculdade particular, 
Raul cursou licenciatura em Física, formando-se em 2008, e titulou-
se mestre em Ensino de Física em 2011 pelo Mestrado Profissional 
(MP), ambos na mesma universidade pública.

Raul Albertini e sua esposa, Vera Albertini, têm quatro filhos, 
três homens e uma mulher. No momento da entrevista, a filha, 
caçula, era estudante de Enfermagem, um dos filhos engenheiro de 
Telecomunicações e seguia a carreira militar, o outro era engenheiro 
de Computação e fazia mestrado em Automação e o quarto era 
advogado e atuava no Ministério Público Federal. Vera Albertini 
era advogada, mas não atuava mais nessa área, dedicando-se 
integralmente a projetos de produção de alimentos orgânicos.

Raul nasceu e passou sua primeira infância em uma pequena 
cidade do interior. Seu pai, Inácio Albertini, inicialmente trabalhava 
como alfaiate nessa cidade, mas posteriormente migrou com toda 
a família para a capital e passou a trabalhar como pedreiro. Já sua 
mãe, Léia Albertini, realizava esporádicos trabalhos como costureira 
em casa.

 

Origens humildes e a inserção precoce 
no mundo do trabalho 

Oriundo de uma família de classe popular que vivia em uma 
pequena cidade do interior do estado, Raul era o filho mais velho 
de quatro irmãos. Nessa cidade, seu pai começou a perder trabalhos 
como alfaiate devido às empresas têxteis, algo que mobilizou toda 
a família a mudar-se para a capital do estado: “[...] no final dos anos 
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de 1960, houve uma mudança completa na cultura das pessoas com 
relação às roupas, até então as roupas eram feitas no alfaiate e a partir 
de um certo momento as roupas passaram a vir prontas. Nós não 
tínhamos mais condições de ficar no interior [...] nós recebemos uma 
proposta de um conhecido nosso de vir para a capital para trabalhar 
em outras coisas. Quando nós viemos para a capital, nós passamos 
muita necessidade”. A mudança do interior para a capital fez com 
que a família passasse por muitas dificuldades financeiras. Com 
quatro filhos pequenos, Raul com sete anos de idade, os pais de Raul 
tiveram que começar uma nova empreitada profissional, enquanto o 
pai começou a trabalhar como pedreiro, a mãe realizava bordados em 
vestidos. “A minha mãe trabalhava em casa de bordadeira, bordava 
vestidos e vendia produtos de beleza. Meu pai trabalhava na rua 
como pedreiro e a gente ajudava em casa, ajudava em casa no que 
tinha que fazer”.

Habitualmente, após chegar da escola, Raul acompanhava 
seu pai ao trabalho na obra. Todo o longo trajeto de ida e volta ao 
trabalho era feito pelos dois a pé para que o dinheiro do ônibus fosse 
economizado: “Era aquela coisa: ‘vamos lá que você vai me ajudar’”. 
Segundo Raul, seus pais valorizavam muito o mundo do trabalho e 
não queriam que ele ficasse “solto na vida”, desta forma, acompanhar 
seu pai era uma obrigação. Essa exigência do pai era encarada de 
maneira muito natural: “Na época, eu encarava como algo natural 
e normal. Eu não gostava e nem deixava de gostar”. Na obra, Raul 
convivia com várias pessoas e aprendia muitas coisas acerca do 
trabalho: “Eu ficava no meio de um monte de gente, conversando 
com um monte de gente [...] Aprendi como que serra madeira, 
como que prega, como que faz para um prego não rachar a madeira, 
como arrancar prego de tábua, como desentortar ferro, tudo isso eu 
aprendi com 10 ou 11 anos de idade”. Para Raul, ter passado por essa 
experiência foi fundamental para que pudesse compreender como 
seu pai dava duro no trabalho para que pudesse garantir o sustento 
da família: “Isto foi fundamental para a minha formação, entender o 
quanto que custa para um pai manter uma família”. 
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Os pais de Raul, embora tivessem pouca escolaridade 
(ensino fundamental incompleto), sempre valorizaram que os 
filhos estudassem para, assim, atingirem melhores condições: “A 
minha mãe e meu pai são pessoas de pouco ensino, mal sabem 
escrever e ler. [...] Em função disso, eles sempre priorizavam que nós 
estudássemos. Para as pessoas do interior, uma questão de honra era 
fazer com que os filhos estudassem, para que pudessem ter ‘melhores’ 
condições do que as condições dos pais”. A pouca escolaridade dos 
pais, e consequentemente um baixo capital cultural, não permitiu 
que acompanhassem mais de perto ou mesmo que elaborassem 
estratégias para orientar eficazmente a trajetória escolar dos filhos. 
Assim, houve certa liberdade para que os filhos escolhessem seus 
próprios caminhos: “[...] eles não tinham a mínima noção de como 
ou o que orientar sobre o que fazer ou deixar de fazer. [...] Se o que 
nós estivéssemos fazendo fosse nos dar um trabalho depois, estava 
ótimo”. Notavelmente, a prioridade de seus pais era garantir o 
básico para os filhos, algo que era alcançado com muito esforço 
e dificuldades: “Estavam preocupados em dar o mínimo, dar casa 
e comida. O meu pai e minha mãe nos deram o nosso suporte de 
família, de exemplo, de caráter, de valores”. Embora Raul não tenha 
dado muitas informações sobre como seus irmãos estão atualmente, 
de fato, todos eles cresceram e tomaram seus rumos; no momento 
das entrevistas, um de seus irmãos trabalhava como dentista e a irmã 
morava na Europa.

A necessidade de auxiliar nos gastos da família, aliada às 
experiências que teve ao acompanhar seu pai no trabalho, fez com 
que Raul começasse a trabalhar muito cedo: “Eu entendi logo cedo 
qual era a situação da família, por isso que eu fui logo trabalhar”. 
Para ele, como seus pais garantiam apenas o básico, ou seja, comida, 
moradia e roupa, ele precisava trabalhar para conseguir conquistar 
algo além desse básico. O primeiro emprego de Raul foi em uma 
empresa de fabricação e manutenção de ar condicionado antes 
mesmo de completar 14 anos de idade: “Eu comecei a trabalhar com 
13 anos e dez meses de idade. [...] Eu menti a minha idade para poder 
começar a trabalhar. Durante dois meses eu fiquei trabalhando sem 
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apresentar os meus documentos na empresa, porque eu não tinha 14 
anos ainda. Quando eu fiz 14 anos eu apresentei. Falaram: ‘Poxa Raul, 
você não tinha 14 anos e trabalhava aqui?’, ‘Agora eu tenho’. ‘Mas 
você não poderia trabalhar’. Eu falei: ‘Fulano, eu preciso trabalhar, 
não posso não trabalhar’”. Para que pudesse trabalhar durante o dia, 
Raul precisou migrar para o ensino noturno, antes mesmo de iniciar 
o ensino médio.

Da forma como Raul descreve seu primeiro emprego, percebe-
se que se tratava de um trabalho muito pesado, sobretudo para 
uma criança de 14 anos de idade: “Tinha que acordar cedo e ir para 
o serviço, trabalho pesado para alguém que tinha 14 anos. Cortar 
motor de ar condicionado, pegar fios, pegar pesos. Trabalhava o dia 
inteiro, terminava, tomava um banho, trocava de roupa, ia para a 
escola, chegava em casa às 10 ou 11 horas da noite, mal via meu pai 
e mãe e eu ainda dava graças a Deus que eu tinha aquele emprego, 
aquele dinheiro que dava para ajudar um pouquinho em casa, e 
podíamos ter uma situação um pouco melhor”. Raul declara que, 
em seus primeiros empregos, por se considerar imaturo, enfrentou 
uma série de dificuldades e sempre se via diante da resolução de um 
problema, muitas vezes criado por ele mesmo. Interessante destacar 
a forma como ele revertia essas situações, sempre na perspectiva de 
uma missão a ser cumprida. Dado o risco de perder o emprego, ele 
terminava por convencer alguém a fazer algo que pudesse ajudá-lo 
a contornar essas situações: “Teve um dia em que eu me esqueci de 
pagar uma conta de água e ela vencia naquele dia. Quando eu voltei 
para o meu emprego, meu chefe falou: ‘se você não pagar essa conta 
de água hoje, você estará demitido’”. Diante dessa situação, Raul 
foi ao local de pagamento das contas, porém em um horário que já 
estava fechado; chamou o guarda e inventou uma história para que 
conseguisse entrar e convencer o caixa a receber o pagamento da 
conta: “Eu cheguei na porta meia hora depois que tinha fechado, 
bati na porta e veio o guarda. Eu disse: ‘eu queria falar com o Fulano, 
que eu esqueci uma coisa com ele’. O guarda disse: ‘pode entrar’. Eu 
cheguei lá no caixa e contei a história: ‘eu me esqueci de pagar essa 
conta e se eu não pagar isso aqui hoje eu estarei na rua’. Ele recebeu 
a conta da água e eu voltei com a conta paga”. 
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Um aluno dedicado e a convivência 
com professores exemplos

Toda a trajetória escolar de Raul foi em escolas públicas e 
marcada por bom desempenho. Até a sétima série (atual oitavo ano), 
estudou no período diurno, mas, ao começar a trabalhar, precisou 
ir para o período noturno para cursar a oitava série e todo o ensino 
médio. Para conseguir essa vaga, Raul teve que passar por um processo 
seletivo que, segundo ele, era “disputadíssimo” naquela época, 
meados dos anos de 1970. Nesse processo, Raul relata que precisou 
contar também com a compreensão do diretor da escola sobre a 
necessidade de ele trabalhar durante o dia: “Naquela época, não era 
fácil conseguir matrícula no ensino noturno, era restrito. Eu tive que 
ir lá, conversar com o diretor da escola, expor o meu problema, não 
foi fácil. Eu tive que ‘cavoucar’ a matrícula para conseguir estudar 
à noite”. Mais uma vez, é possível notar que Raul precisou levar 
outra pessoa a aceitar sua situação, ou seja, convencer o diretor da 
necessidade de estudar no período noturno. 

Sem reprovar em nenhuma série, Raul se considera um aluno 
mediano, mas muito dedicado aos estudos. Desde cedo afeito à 
leitura, relata que, quando criança, colecionava revistas de histórias 
em quadrinhos: “Sempre li, sempre gostei muito de ler [...]. Eu 
colecionava revistas em quadrinhos. Eu me lembro que eu tinha um 
armário em casa em que as gavetas eram todas cheias de revistas 
em quadrinhos”. Ainda muito cedo, inclusive influenciado pela 
socialização com o pai no trabalho na obra, Raul mostrava gosto por 
trabalhos manuais e atividades práticas. Cativado com a perspectiva 
do “aprender fazendo”, passou a infância lendo manual de escotismo: 
“Um dia lançaram uma coleção dos escoteiros, os sobrinhos do Pato 
Donald eram escoteiros e tinha o Manual do Escoteiro. Aquilo para 
mim era muito bom, eu tinha que ter o Manual do Escoteiro, eu lia 
aquilo direto”. Ainda na infância, ele conta que gostava de ficar 
lendo um conjunto de livros de Eletrotécnica Geral que ele tinha em 
sua casa: “Eu me lembro que uma vez apareceu em casa, eu não sei 
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de onde, um conjunto de livros de eletrotécnica em três volumes. 
Eu devorava aqueles livros de eletrotécnica, eu achava o máximo 
aqueles desenhos, gráficos e explicações”. 

Compatível com suas leituras na infância e com o trabalho 
que já desenvolvia na empresa de ar condicionado, Raul fez um 
ensino médio profissionalizante na área de eletrônica: “Eu tenho 
a formação como Auxiliar Técnico em Eletrônica e isso me ajudou 
demais”. Nesse período, além de estudar e trabalhar na empresa 
de ar condicionado, Raul atuava como DJ (Disc Jockey) aos finais 
de semana, algo que foi possibilitado graças aos conhecimentos 
que estavam sendo adquiridos na formação profissionalizante em 
eletrônica: “[...] trabalhava também nos finais de semana como o que 
hoje chama de DJ. Eu era o que fazia o som e já sabia como ligava 
um amplificador, como se soldava, como que colocava fio”.

Embora seu desempenho escolar não fosse acompanhado de 
perto por seus pais, Raul teve uma trajetória tranquila na escola, 
sem muitas dificuldades e com bom aproveitamento. Como uma 
meta pessoal, considerava que tinha a obrigação de ter um bom 
desempenho escolar, haja vista que aquela era a sua principal 
ocupação, ao contrário de seus pais, que trabalhavam muito para 
sustentar a família: “Eu era um cara que tinha que ir bem no colégio, 
pois era minha obrigação. Trabalho está passando meu pai e minha 
mãe lá para me botar aqui [escola]. Era minha obrigação ir bem no 
colégio. Se o professor é branco, preto, amarelo, isso não interessa. 
Se ele gosta ou não gosta de mim, isso não interessa, eu vou bem 
nisso aqui. Eu tenho obrigação de ir bem, de fazer o melhor, isso eu 
tinha comigo”. 

Suas lembranças acerca do ensino médio eram marcadas por 
muito prazer e satisfação, principalmente quando refletia sobre a 
qualidade e a estrutura da escola onde estudou. Era “uma escola 
pública municipal noturna e que tinha todos os equipamentos 
necessários. Tinha laboratório de Eletrônica, laboratório de Química, 
laboratório de Artes, tinha forno, nós fazíamos cerâmica!”. Ao mesmo 
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tempo, Raul demonstra muita indignação acerca da situação atual da 
escola pública brasileira, muito diferente de seus tempos de aluno: 
“Onde se perdeu tudo isso? Eu fico olhando a escola que eu estudei 
pelo ensino público noturno há 37 anos atrás e hoje eu não vejo isso 
nem [em] escola particular. Onde isso se perdeu? Isso é uma pergunta 
que eu me faço”.

Raul lembra com especial apreço dos professores que teve na 
escola básica, os quais marcaram sua trajetória escolar, tanto no que 
se refere ao ensino por eles proporcionado, como pela constituição de 
exemplos a serem seguidos. “Teve duas professoras e um professor 
que para mim foram exemplos de pessoas e de professores”. Dentre 
estes, ele cita a professora de Desenho Técnico, que, entre outras 
coisas, contribuiu para sua percepção espacial, bem como para ter uma 
caligrafia melhor: “Muito do que eu tenho de percepção espacial, de 
como são as coisas, eu aprendi com aquela mulher”. Outra professora 
citada por ele foi a de Matemática, que para ele se constituiu como 
um exemplo a ser seguido no que se refere à condução do ensino: 
“Aprendi demais com ela. Aprendi como se ensina, agora eu me 
lembro das aulas dela e penso como ela estava certa”. 

Notavelmente, a principal influência que Raul teve na escola 
foi o professor de Física, com o qual estabeleceu relações que 
ultrapassaram a sala de aula, chegando até mesmo a frequentar sua 
casa nos finais de semana: “O professor de Física que foi uma pessoa 
que me influenciou muito pela maneira como enxergava as questões 
da Física e como ele enxergava a natureza [...] Nós participamos de 
uma mostra científica lá nos anos de 1978. Estávamos começando 
a trabalhar com uma coisa chamada LED (Diodo Emissor de Luz). 
Estava começando a se falar em ‘zero’ e ‘um’, como se funciona a 
informática. Nós fizemos um trabalho em que ele me orientou, um 
trabalho com umas questões de transistor, de acender e apagar luzes. 
[...] Nós tínhamos feito um trabalho que hoje eu percebo que tinha 
transbordado a relação aluno e professor”. Interessante perceber 
que a admiração de Raul por esses professores é muito relacionada 
à forma como trabalhavam em sala de aula, principalmente no que 
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se refere às questões afetivas com os alunos: “[...] foi uma pessoa que 
me inspirou muito, pela atitude dele, uma pessoa séria, dedicada, 
comprometida. [...] ela era uma pessoa muito humana, ela sabia 
muito se relacionar com os alunos e explicar as coisas. [...] era uma 
pessoa que tinha um relacionamento muito bacana com os alunos, 
conversava com os alunos, ia nas carteiras, tirava as dúvidas”.

Já em sua escolarização básica, tanto no contexto familiar 
como no contexto escolar propriamente dito, o que se observa é 
que Raul tinha uma relação estreita com o conhecimento e um 
investimento muito grande na própria aprendizagem. Essa busca 
por conhecimentos, de forma relativamente autônoma no espaço 
domiciliar e de forma assistida no contexto escolar nos revela uma 
disposição à busca por conhecimentos. Influenciado por professores 
que se constituíram para ele como marcantes, Raul tinha mais 
apreço e facilidade com disciplinas das Ciências Exatas. Além disso, 
no contexto escolar, Raul desenvolveu ainda mais sua habilidade 
em trabalhos manuais, haja vista a valorização e infraestrutura dos 
laboratórios de sua escola e os projetos que passou a desenvolver 
em parceria com o professor de Física. 

Durante o ensino médio, tinha o hábito de ajudar seus colegas 
nas tarefas de Matemática, Física e Química, chegando a ministrar 
pequenas aulas: “Já no ensino médio, eu me reunia com outros alunos, 
ou nos sábados ou à noite, para ajudar os colegas que tinham um 
pouco de dificuldade”. Apesar dessa prática, que lhe trazia satisfação, 
Raul sequer pensava na possibilidade de um dia ser professor: “Eu ia 
para o quadro, explicava, mas sem pretensão nenhuma, ali não havia 
nenhuma pretensão. [...] Não passava pela minha cabeça ser professor, 
aquilo ali era uma coisa legal, uma coisa que eu gostava de fazer, que 
eu me sentia bem”. Como estava em um curso profissionalizante na 
área de eletrônica, acreditava que seu futuro profissional seria nessa 
área técnica em alguma indústria: “Como eu estava terminando o 
Auxiliar Técnico em Eletrônica, eu ia me posicionar nessa área, mas 
não foi o que aconteceu”.
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As Forças Armadas (FA) como ‘salvação’

A perspectiva de Raul em continuar trabalhando na área de 
eletrônica em uma indústria durou até o momento em que, em 1980, 
aos 18 anos, se apresentou às Forças Armadas2 (FA). Com a família 
ainda passando por muitas dificuldades financeiras, viu nas FA a 
possibilidade de seguir uma carreira e conseguir ajudar mais nas 
despesas de casa. “Quando eu cheguei [nas FA] e que eu vi aquilo 
eu disse: ‘isso aqui será a minha tábua de salvação porque na nossa 
família sempre tivemos muitas dificuldades financeiras’”. Após não 
ser aprovado no vestibular no término do ensino médio, passou a 
vislumbrar-se pelas oportunidades que teria dentro das FA, como 
uma renda fixa maior e a chance de fazer inúmeros cursos. De início, 
foi orientado por algumas pessoas, às quais até hoje ele se sente 
agradecido, justamente por lhe mostrarem todas as possibilidades 
que a carreira nas FA poderia lhe trazer. Essas pessoas diziam: “‘Raul, 
você é um cara que gosta de fazer as coisas certinhas, você não quer 
tentar a carreira para ver como que é?’. Quando eles me falaram as 
questões e quais os cursos que eu poderia fazer e qual era o retorno 
financeiro eu disse: ‘é aqui que eu vou me agarrar’. Foi algo natural 
[...] apareceu aquela oportunidade de eu começar a trabalhar e passar 
a ter uma renda que pudesse ajudar muito a minha família, eu disse: 
‘é aqui’”. 

É interessante observar, mais uma vez, a inclinação de Raul à 
busca por conhecimentos, algo que ele logo vislumbrou no contexto 
das FA por meio dos cursos oferecidos. De fato, Raul fez inúmeros 
cursos naquele contexto, sejam aqueles relacionados ao aumento 
de patente, especialização ou aperfeiçoamento em alguma área 
específica, no caso dele, na área técnica de comunicação: “Tive que 
fazer vários cursos de aperfeiçoamento e especialização dentro [das 
FA]”. Grande parte de sua atuação nas FA foi na área técnica de 
comunicações, algo que ele buscou aprofundar, dando continuidade 
à sua formação básica em eletrônica: “Tudo aquilo que eu tinha 
aprendido no meu curso de Auxiliar Técnico em Eletrônica me ajudou 

2 Optou-se por não identificar a instituição dentro das Forças Armadas do Brasil (Marinha, Exército ou Força Aérea).
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demais, pois dentro [das FA] eu também fui para uma área técnica, 
de comunicações e eletrônica”. Cabe destacar também que Raul 
continuou aperfeiçoando sua competência em trabalhos manuais e 
atividades práticas, algo muito demandado nos trabalhos realizados 
nas FA: “Algo que eu uso até hoje aqui [na escola] é que [nas FA] você 
não tem que saber como fazer, você tem que fazer. [...] Sua avaliação 
não é escrita, é prática. Esse meu lado, que eu aprendi, dessas coisas 
práticas, é o que tem sido o diferencial naquilo que eu ensino”. No 
contexto das FA, Raul mais uma vez se viu diante de atividades 
relacionadas ao ensino, embora nesse momento ainda não pensasse 
em ser professor: “[...] dentro [das FA], eu sempre estive envolvido 
na formação dos soldados como instrutor”.

Dois anos após seu ingresso nas FA, Raul casou-se com sua 
atual esposa: “Eu entrei [nas FA] em 1980 e em 1982 eu casei”. Com 21 
anos de idade, Raul saiu da casa de seus pais e começou a constituir 
uma família com sua esposa na mesma cidade. Com poucos anos de 
casado, começava para Raul e sua esposa o período denominado por 
ele de “As Transferências”. Nas FA, é muito comum que os militares 
passem por transferências e atuem em diversas cidades do país, 
seja para atender a necessidade de serviços, interesses próprios 
ou problemas de saúde do militar ou familiares: “[...] você tem que 
ir sendo transferido pelo país, é uma obrigatoriedade”. Durante a 
década de 1980, a família passou por duas transferências, morando 
em outras regiões do país. Em cada uma delas, viveram por volta de 
quatro anos, sendo a primeira transferência para a região sudeste 
e a segunda para a região norte do Brasil. Foi no período dessas 
transferências que nasceram os três primeiros filhos. Dentre os 
cursos realizados por ele nas FA, alguns foram em outro estado da 
região Sudeste, nesse mesmo período das transferências: “[...] nós 
ficamos no [estado da região Sudeste], por um ano, fazendo um curso 
de Telegrafia”.

Nessas transferências, Raul revela que passou por momentos 
muito difíceis, sobretudo no que se refere a questões financeiras e 
de acomodação da família. De início, assim que chegavam na cidade, 
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encontravam muitas dificuldades para conseguir uma moradia cedida 
pelas FA, assim, tinham que enfrentar uma ‘fila’ para conseguir uma 
casa, ou seja, ficavam um período morando em casas alugadas. Na 
região Norte, após a segunda transferência, “foi mais complicado 
porque nós chegamos lá com três filhos pequenos e o dinheiro 
da transferência atrasou. Nós entramos na casa e tínhamos uma 
geladeira velha e tive que ir pedindo as coisas emprestadas”. As 
constantes mudanças de casa, três filhos pequenos para criar e 
as dificuldades financeiras que passou não fizeram com que Raul 
desistisse ou declinasse do prosseguimento na carreira militar. 
Sempre na perspectiva de persistir, enfrentar os problemas e resolvê-
los, Raul declara que tentava superar aqueles obstáculos como apenas 
uma fase que deveria ser encarada com muita força e dedicação: 
“Tudo isso são vicissitudes que você tem que vencer. Eu encaro como 
coisas da vida. A vida é dura para quem é mole. Se você reclamar 
serão dois problemas. [...] Aquele que reclama demais é que faz de 
menos. As dificuldades são coisas que acontecem”. Inclusive afirma 
que essas dificuldades foram importantes para o fortalecimento da 
família, que juntos enfrentaram esse período. “Mas essas dificuldades 
foram fatores que fizeram com que nós ficássemos mais próximos, 
porque eu, minha esposa e meus filhos tínhamos que resolver as 
dificuldades juntos”.

Parece-nos que o contexto das FA foi fundamental para que 
Raul atualizasse uma disposição hipercorretiva em relação às regras 
e normas. Essa disposição, que no contexto familiar aparecia de forma 
menos acentuada em sua relação com o pai, aparece muito mais forte 
no contexto das FA. “[...] se você está em um ambiente que tem uma 
norma e você não concorda com aquela norma, então o que você está 
fazendo aqui? Como, por exemplo, no ambiente [das FA] [...] quando 
diziam: ‘nossa, mas estou aqui no quartel e tenho que lustrar o coturno, 
tem que passar a farda’. Eu dizia: ‘Fulano, aqui é assim!’. A pessoa está 
[nas FA] e não gosta de usar coturno, não gosta de usar farda, então o 
que você está fazendo aqui? Vai embora”. Compreendemos que uma 
disposição como essa se tornou indispensável para sua manutenção 
e prosseguimento na carreira militar, haja vista o rigor em relação às 
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normas e exigências que esse contexto pressupõe: “Naturalmente eu 
fui me inserindo na vida militar e como eu te disse, eu me adapto ao 
recipiente que me contém. ‘Como é que funcionam as coisas aqui?’. 
‘Funciona assim, pois é assim que vai funcionar’. ‘Tem que fazer o 
quê?’, ‘Tem que fazer isso e isso’. ‘Fulano, aqui [nas FA] você tem 
horário para chegar, não tem horário para sair, aqui não tem hora 
extra’. Naquela época, o militar não recebia nem 13º. E mesmo assim 
eu fiquei”.

Raul declarou que foi muito bem-sucedido em sua escolha 
profissional, haja vista que conseguiu realizar grande parte de seus 
anseios, ajudou seus pais financeiramente no período em que morava 
com eles, casou-se e construiu uma família, criou e educou muito bem 
seus quatro filhos e hoje, na reserva, admite ter estabilidade financeira. 
“Devo muito [às FA], muito. Casei, quatro filhos, todos viajaram 
comigo pelo Brasil inteiro [...]. Todos meus filhos debaixo do braço, 
uma dificuldade tremenda e a gente vivendo juntos”. Embora tenha 
enfrentado algumas dificuldades, Raul considera que foram salutares 
para ele e para sua família todas as suas transferências, pois, além de 
conhecer muitos lugares, possibilitaram que estabelecesse laços de 
amizade com pessoas de muitas regiões do país. “Essa oportunidade 
de viver e conhecer o Brasil, uma oportunidade única. O que você 
tem de formação e companheirismo. É difícil alguma cidade do Brasil 
de médio porte que eu vá que eu não conheça alguém. As amizades 
que eu consegui nesses 33 anos de [FA]. [...] Todos os meus quatro 
filhos estão encaminhados na vida, todos”.

A possibilidade da docência se 
tornando uma realidade

No período de sua primeira transferência, em meados da 
década de 1980, Raul passou por uma experiência que o fez refletir 
sobre seu futuro profissional. Um dia, quando realizava seu trabalho, 
notou que um dos coronéis não estava mais comparecendo às FA, 
algo que lhe causou bastante curiosidade e o fez procurar saber o 
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motivo pelo qual seu superior estava se ausentando. “Eu chamei o 
general e perguntei: ‘o que aconteceu com o coronel Fulano?’. Ele 
disse: ‘ele teve um problema de saúde e está no hospital [das FA] no 
pavilhão neuropsiquiátrico’”. Raul ficou muito surpreso pelo ocorrido, 
principalmente porque tratava-se de um sujeito muito ativo dentro 
das FA, algo que foi explicado rapidamente por seu interlocutor: 
“[...] esse era o problema, ele era muito ativo dentro [das FA], ele 
foi para a reserva e não se preparou para isso. Imagina uma pessoa 
que tem uma atividade intensa e daqui a pouco não tem mais nada 
para fazer”. Raul ficou abalado com a notícia e, após refletir sobre a 
possibilidade de ficar sem alguma atividade quando chegasse sua 
aposentadoria, decidiu que precisava buscar alternativas. Segundo 
ele, naquele dia matriculou-se em um curso de licenciatura curta3 
em Ciências em uma faculdade particular. “Naquele dia eu disse: ‘eu 
tenho que ter alguma coisa para fazer quando eu for para a reserva’. 
Isso em 1985. Eu saí dali e me matriculei para fazer a licenciatura 
curta em Ciências”. 

Assim que concluiu a licenciatura curta em Ciências, Raul 
começou a lecionar em cursinhos pré-vestibulares e preparatórios 
para escolas militares, pois, devido à flexibilidade de horários, 
eram os contextos de docência que podiam ser conciliados com 
sua atividade como militar. Na rede pública de ensino, por meio 
de contratos, Raul teve a oportunidade de lecionar para turmas de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), experiência muito satisfatória. 
Passou também a ministrar muitas aulas particulares de Física, 
Química e Matemática, chegando até a separar um cômodo de sua 
casa para receber os alunos. Para Raul, as aulas eram tanto para 
contribuir com o orçamento familiar como uma satisfação para 
ele, que cada vez mais gostava desse ofício e ficava conhecido por 
suas aulas: “Com o passar do tempo eu fiquei conhecido. [...] Estar 
na posição de contribuir para que as pessoas aprendam me dá uma 
satisfação muito grande, mas é claro, havia o retorno financeiro 

3 As licenciaturas curtas eram cursos que habilitavam professores para o ensino infantil e fundamental e que tinham duração menor que as 
licenciaturas plenas. Surgiram no Brasil a partir de 1971, por meio da Lei n. 5.692/71, num contexto em que se passou a exigir uma formação 
de professores rápida e generalista para atender a uma nova demanda de profissionais do magistério. Esses cursos foram definitivamente 
extintos após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996.
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sim”. Raul atribui seu rápido reconhecimento como professor a sua 
postura de comprometimento com o trabalho, algo que ele sentiu ser 
uma lacuna nas pessoas da cidade em que estava alocado: “Isso foi 
muito rápido, em [cidade do Norte do Brasil] tem uma característica 
em que o estilo do trabalho das pessoas não tem muita seriedade em 
cumprimento de horários, em fazer o que se está planejado, e quando 
alguém que faz um trabalho mediano se destaca”.

Raul considera que, de início, era apenas um ‘executor de aulas’, 
ou seja, sua atuação docente se restringia a cumprir as exigências do 
que estava prescrito no currículo, quase sempre com a preocupação de 
preparar os alunos para a realização de testes (vestibulares e escolas 
militares). “Eu era aquele professor ‘dador’ de aula, eu dava aula de 
Física, eu não ensinava Física. [...] Nos cursinhos, tanto pré-vestibular, 
quanto de escola militar, você tem que saber resolver questões”. Raul 
conta que nesse período, pela falta de experiência, cometia muitos 
erros em sua atuação como professor: “Eu dei muita mancada, como 
eu dei mancada dando aula. [...] Quanta falta de empatia com o aluno, 
quanta falta de respeito, quanta atitude inconveniente”. Mas sempre 
na perspectiva de aprender, Raul atribuiu importância a esse período 
dizendo que os erros foram necessários para seu desenvolvimento 
profissional no âmbito da docência: “Uma das coisas que chamam 
atenção é o fato de aprender com os erros”. 

Na década de 1990, Raul e sua família voltaram para a cidade de 
origem, local onde continuou acumulando muitas aulas particulares 
e em cursos preparatórios. Rapidamente, Raul ficou conhecido na 
cidade por suas aulas particulares de Física, Química e Matemática, 
algo que lhe rendeu um convite de um amigo para pleitear uma vaga 
como professor de Física no ensino médio em uma escola particular: 
“Fiquei de 1994 a 2002 trabalhando de novo em cursos preparatórios 
para escolas militares, mas me apareceu a oportunidade de dar aula 
numa escola regular”. Ao chegar para fazer a entrevista, como o cargo 
era para professor do ensino médio, a diretora da escola lhe pediu o 
diploma de licenciatura plena em Física, algo que ele não possuía: 
“[...] quando eu fui lá me perguntaram: ‘cadê o seu diploma?’. Eu fiquei 
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com tanta vergonha que eu nunca mais voltei naquela escola. Isso 
porque eu não tinha o diploma de licenciatura plena. Eu saí dali e fui 
me inscrever no vestibular da [universidade pública] para Física”. 
Assim, Raul inscreveu-se no vestibular de uma universidade pública, 
foi aprovado e, no ano de 2003, iniciou sua licenciatura plena em 
Física no período noturno. Embora ele lecionasse Física, Química e 
Matemática, a escolha pela Física deu-se pelo seu apreço por essa 
ciência, que para ele já era muito relacionada com seu trabalho nas 
FA. “[...] eu sempre tive um gosto muito grande pelo entendimento 
das coisas da natureza, eu optei por fazer Física”. 

Durante o período da licenciatura em Física, Raul deixou de 
dar aulas particulares e em cursinhos, haja vista que não dispunha 
de tempo, tendo que conciliar seu trabalho nas FA durante o dia e 
a graduação à noite. Aos 42 anos de idade, Raul declara que passou 
pelas dificuldades normais de quem cursa uma graduação em 
Física e trabalha durante o dia, mas que contou com todo apoio dos 
familiares, esposa e filhos, que admiravam sua coragem de voltar à 
universidade. “Eu comecei a minha faculdade em 2003 com 42 anos 
de idade e terminei em 2008 com 47. Eu trabalhava e tinha família e 
tive que dar conta de tudo isso [...] minha esposa sempre me apoiou”. 
Foram cinco anos de graduação em um curso muito rigoroso de 
uma universidade com bastante tradição em Física. Com uma rotina 
pesada, Raul trabalhava nas FA durante o dia e às noites ia para a 
universidade: “Eu ficava até 17h30 no serviço, saia, normalmente não 
dava tempo de jantar, comprava um lanche, uma banana, uma maçã, 
subia no ônibus e 19h30 já começava a aula”. A presença nas aulas 
era levada muito a sério por Raul que, ao entender essa exigência por 
parte da universidade, a seguiu rigorosamente: “Na universidade, 
a questão da presença é cobrada de maneira séria, como tem que 
ser”. Aos finais de semana, Raul também se dedicava aos estudos, 
normalmente estudando na casa de alguns colegas de curso.

Para Raul, o curso de licenciatura em Física teve um papel 
fundamental em seu ensino, haja vista que foi a partir das disciplinas 
do curso que percebeu as limitações de sua maneira de conduzir 
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o ensino, que até então não era eficaz ao aprendizado dos alunos. 
“Quando eu fiz a licenciatura plena em Física na [universidade 
pública] foi quando eu me encantei mais pela questão de ensinar Física 
e não só de fazer continhas. Eu comecei a perceber um outro mundo, 
dos laboratórios, da fala de muitos professores. Muitos professores do 
instituto abriram para nós uma janela. Aí sim eu percebi que queria 
trabalhar de outra maneira”. Sem dúvida, a licenciatura abriu muitos 
horizontes para Raul, que ficava cada vez mais vislumbrado com 
o ensino de Física. Nessa licenciatura, Raul passou a valorizar sua 
competência com trabalhos manuais e atividades práticas também no 
contexto do ensino, algo que foi marcante em seu desenvolvimento 
profissional na docência.

No final do curso de graduação, Raul foi transferido para realizar 
trabalhos na área administrativa em uma escola das FA. A princípio, 
suas atividades não tinham nenhum vínculo com o ensino até que 
surgiu a possibilidade de realizar o estágio curricular da licenciatura 
nesta escola. Assim, aos poucos foi se inserindo nas atividades 
relacionadas ao ensino em sala de aula, algo que o mobilizou, após 
formar-se na licenciatura, a pedir transferência para atuar como 
professor dessa escola das FA. “Eu fiquei 2009, 2010, 2011, 2012 
acumulando função administrativa e função pedagógica, as duas. Isso 
porque a minha formação era para trabalhar na área administrativa e 
não na pedagógica. Diziam: ‘como que você aceita isso?’. Não é como 
eu aceito. É uma concessão para eu estar no laboratório. Era o que 
eu queria fazer, eu quero estar no laboratório”. Desde o início, em 
compatibilidade com suas experiências na graduação (grande parte 
da carga horária do curso era prática) e toda sua trajetória marcada 
pela habilidade com trabalhos manuais, Raul engajou-se em aulas e 
atividades de cunho experimental, assim tornando-se o professor do 
laboratório de Física da escola. “Eu comecei a trabalhar no laboratório 
de Física, depois eu tive a autorização para entrar em sala de aula 
e depois disso, até hoje, eu trabalho com [Projeto de Astronomia]4. 
Quando eu estava lá, eu era o professor do laboratório, das [projeto 
de astronomia], das [projeto de robótica], entre outros”. O que se 

4 Optou-se por omitir os nomes dos projetos realizados pelo professor na escola.
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nota é que Raul tinha muita satisfação em trabalhar no laboratório 
de Física, o que lhe possibilitava, cada vez mais, desenvolver uma 
competência com esse tipo de trabalho. “[...] eu percebi que lugar de se 
ensinar física é no laboratório, não é na sala de aula, é no laboratório. 
E cada vez mais nós começamos a desenvolver atividades para que 
os conceitos da física sejam trabalhados no laboratório. Porque no 
laboratório aparecem coisas, assuntos, aspectos que os alunos não 
desenvolvem na sala de aula, não percebem em sala de aula”.

Foi nesse colégio que Raul encerrou suas atividades nas 
FA, quando, no ano de 2013, entrou para a reserva. Mesmo com a 
aposentadoria, ele continuou, até a época das entrevistas, participando 
dos projetos desse colégio como colaborador voluntário, dado seu 
engajamento com essas atividades práticas. “Sempre fizemos a 
opção por desenvolver processos de ensino e aprendizagem que 
fossem fora daquele padrão normal de aula. Quando o aluno está 
aprendendo a trabalhar com algumas peças para montar um robô, 
tem alguns conceitos físicos básicos que ele tem que saber senão as 
coisas não funcionam”.

Engajamento na educação, Mestrado 
Profissional e o desenvolvimento de 
projetos

Raul formou-se na licenciatura em Física no ano de 2008 
com 47 anos de idade e na perspectiva de sempre buscar novos 
conhecimentos. Logo em seguida, no ano de 2009, ingressou no 
Mestrado Profissional em Ensino de Física na mesma instituição. 
Nesse curso, permaneceu por dois anos e realizou sua dissertação 
sobre os projetos que desenvolvia na escola onde atuava. Seu produto 
educacional e dissertação versavam sobre temáticas que tinham 
muitas correlações com assuntos da área técnica, algo que Raul 
sempre trabalhou nas FA. Raul conseguiu ser orientado pelo professor 
que queria, pelo qual possuía admiração e simpatia. Atribui essa 
conquista a ele mesmo: “foi eu entre aspas que costurei lá para 
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que ele acabasse sendo o meu orientador”. Raul contou ainda que 
a proposta de sua dissertação, bem como do produto educacional, 
foi escolhida por ele e que precisou persuadir o orientador para ele 
aceitar aquela temática: “Quando eu cheguei eu já disse ‘ó, esse é 
meu pré-projeto’[...] E quando ele [orientador] tomou pé de qual era 
a ideia, de fazer o projeto, ele disse ‘ah, mas é uma coisa diferente’ 
[...] No início ele não entendeu muito, mas depois ele entendeu a 
proposta”. 

Como as aulas desse curso eram às segundas-feiras, Raul 
precisava da liberação das FA, assim precisou convencer seus 
superiores. Diante dessa situação, Raul buscava cumprir todas as 
suas tarefas durante os outros dias, para que nos dias das aulas 
conseguisse a liberação de seus superiores: “Nós tínhamos aulas 
todas às segundas feiras. Aí, como é que eu vou conseguir que me 
liberem no serviço toda segunda feira? [...] eu mostrei serviço. Mas, 
por que eu era liberado? Porque eu nunca deixei uma questão que não 
estivesse pronta, que não estivesse concluída. Isso nunca aconteceu 
durante os dois anos do mestrado. Aliás, era o contrário, tudo que eu 
tinha que fazer, eu sempre procurava deixar pronto antes”. Nota-se 
aqui, assim como em outros casos já explicitados, uma disposição à 
persuasão em Raul, um princípio de práticas de convencimento de 
outras pessoas para o auxílio na resolução de problemas.

De modo geral, o MP foi uma experiência muito prazerosa 
para Raul em sua busca por aprendizagens, constituindo-se como 
um prolongamento da licenciatura, mas é claro, com muito mais 
profundidade: “No mestrado em si, para mim foi muito prazeroso. 
Muito difícil, mas como o aprendizado me era muito importante, isso 
compensava todos os esforços”. As maiores dificuldades encontradas 
por Raul foram relacionadas às disciplinas que exigiam maior 
formalismo matemático, mas em contrapartida, aquelas relacionadas 
ao ensino de Física foram encaradas por ele com muita facilidade, haja 
vista que essas eram as questões que mais o interessavam no curso: 
“Eu tive muita dificuldade nas disciplinas em que tinham um maior 
formalismo matemático [...] Ao contrário, nas questões de ensino 
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eu ia muito bem, na hora que tinha que preparar uma aula, preparar 
uma atividade [...]”. Raul considera também que o contexto do MP, 
principalmente na sua relação com o orientador, lhe proporcionou 
aperfeiçoar sua escrita, algo que ele admitiu que não fazia muito 
bem: “Aprendi muito a escrever com ele [orientador], eu não sabia 
escrever bem. A questão, tanto do produto educacional quanto da 
dissertação te obriga a escrever e tem que escrever bem”. Para Raul, 
o processo de escrita da dissertação também se constituiu como 
bastante desafiador, haja vista que ele não dispunha de muitas horas 
livres para a realização da escrita. Com o trabalho no colégio das FA 
e todos os outros projetos em que era envolvido, não conseguia dar 
conta do desenvolvimento da dissertação. Diante dessa situação, Raul, 
mais uma vez, conseguiu reverter uma situação aparentemente sem 
perspectiva e precisou persuadir terceiros para que conseguisse isso. 
Em um momento crítico de sua escrita, convenceu seus superiores 
do colégio das FA para que pudesse acompanhar um aluno em uma 
viagem a São Paulo para o recebimento de um prêmio. Raul viu 
naquela viagem a possibilidade de ter mais tempo para a escrita da 
dissertação e assim o fez: “[...] um de nossos alunos foi premiado e eu 
fui convidado para ir numa escola de astronomia, lá no interior de São 
Paulo. Nós íamos ficar uma semana fora, e o professor indicado para 
acompanhar o aluno fui eu. O senhor não imagina o que eu adiantei 
minha dissertação nessa semana. Mas era assim, de manhã, de tarde 
e de noite eu só escrevia a minha dissertação. Aquilo deu uma andada 
nos arquivos, nos textos novos, para o professor [orientador] por 
e-mail. Naquela semana ali foi onde eu consegui sentar para escrever 
a dissertação, e depois nas férias”.

Assim que entrou para a reserva, conhecido por seus projetos 
em atividades de laboratório, Raul recebeu um convite de uma escola 
particular muito tradicional e conceituada na cidade para atuar como 
professor de laboratório de Física. Assim como era seu intento ter 
uma atividade após a aposentadoria, Raul aceitou prontamente o 
convite e atuava nessa escola até o momento da entrevista. Apesar 
de ser uma escola particular e com um público bem diferente daquele 
com o qual estava acostumado na escola anterior, Raul aceitou o 
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desafio: “[...] eu comecei a trabalhar aqui [colégio particular] em 2014, 
o pessoal lá me chamou atenção: ‘Você sabe que lá o seu público é 
diferente?’. E eu: ‘olha, eu me adapto fácil, eu vou chegar lá, vou 
conhecer o colégio, vou conhecer os alunos e acho que não vai ter 
problema nenhum porque eu já trabalhei em diversos ambientes’. E 
realmente não tinha problema nenhum”. É possível perceber, mais 
uma vez, sua relação hipercorretiva com relação às regras e normas, 
tendo em vista que para ele não é (e nesse caso da escola, não foi) 
nenhum problema se adaptar às peculiaridades dessa nova atividade.

Como já mencionado, além de atuar como professor de 
laboratório no colégio particular, Raul continua como voluntário em 
diversos projetos na escola das FA. Nesse colégio particular, Raul 
tinha a função de lecionar aulas de laboratório de Física para todas 
as séries (da Educação Infantil ao Ensino Médio), bem como era o 
responsável pela idealização e desenvolvimento de projetos voltados 
às Ciências. De acordo com seu depoimento, trata-se de uma escola 
que, além de uma infraestrutura física muito boa, conta também 
com gestores e professores muito engajados nesses projetos. Nesta 
escola, Raul precisou conquistar alguns espaços e para isso também 
usou sua disposição em convencer seus superiores, no caso, a gestão 
da escola: “Esse ano foi um ano de planejamento, de apresentação 
de projetos, de falar de arquitetura e vai sair o pêndulo de Foucault5 
aqui na escola o ano que vem”. Na época das entrevistas, Raul estava 
muito envolvido com os projetos realizados, tanto na escola particular, 
como na escola das FA, projetos que envolviam alunos de variadas 
idades, professores de diversas disciplinas e até mesmo parcerias 
com outras instituições. 

Muito comprometido com as questões da educação, Raul 
não pensa em parar de lecionar tão cedo: “Eu acho que só paro de 
dar aula o dia que eu não tiver mais condições físicas e também 
só paro de aprender quando o cansaço não deixar mais”. O mais 
interessante é perceber o entusiasmo e a satisfação pessoal de 
Raul ao desenvolver seus projetos, algo que não o deixa pensar na 

5 Pêndulo de Foucault é um experimento concebido para demonstrar a rotação da Terra em relação ao seu próprio eixo 
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possibilidade de se aposentar: “Eu poderia ter uma ‘vida confortável’ 
se eu ficasse em casa. Ficava em casa, lia meus livros, tirava minhas 
fotos do céu, olhava uma estrelinha aqui ou outra ali, tranquilo, mas 
eu não teria toda essa dinâmica, toda essa alegria de desenvolver 
muitos projetos aqui na escola. Nós vamos fazer um pêndulo de 
Foucault aqui na escola. Nós temos projetos de levar alunos para o 
exterior para desenvolver pesquisas, isso são coisas que eu não teria 
se eu estivesse em casa”. A nosso ver, encontrava-se no momento 
mais fértil e intenso de sua trajetória profissional no magistério: 
“Eu trabalho de segunda a sexta na [escola particular], às vezes à 
noite tem [projeto de astronomia], sábado e domingo às vezes tem 
algum congresso ou alguma palestra”. Com uma prática de estudos 
ainda muito ativa, Raul revela que questões relacionadas ao ensino 
de física, astronomia e espiritismo são as que mais lhe interessam 
e assim busca sempre estar discutindo essas temáticas com as 
pessoas, sejam seus alunos, sejam seus filhos: “Eu tenho uma grande 
predileção por coisas que dizem respeito ao ensino de física, revistas 
de astronomia, livros espíritas, pois eu sou espírita. Eu sempre tenho 
comigo livro de astronomia, livro de ensino de física, livro de física 
e o livro espírita, aí eu vou escolhendo conforme a oportunidade. As 
revistas da Astronomy estão sempre comigo. [...] Eu considero uma 
perda de tempo, quando se está sem fazer ‘nada’, não está lendo”. Raul 
ainda pensa em fazer um doutorado, seja com uma continuidade do 
projeto que realizou no MP ou um doutorado específico em Ensino 
de Astronomia: “eu penso em fazer um doutorado, talvez em Ensino 
de Astronomia”. 
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Hipótese 1: Disposição à busca pelo 
conhecimento

Descrição: Caracteriza-se como um princípio que leva a uma 
relação bastante particular e estreita com o conhecimento. Essa 
particularidade se revela por meio do esforço para a aprendizagem, 
pelo sentimento de satisfação pessoal por buscar e alcançar um 
conhecimento, não se configurando como um esforço de aprendizagem 
para atender às demandas dos outros. Assim, o indivíduo que é 
portador de uma disposição à busca pelo conhecimento é aquele que 
se dedica a conhecer profundamente alguma coisa ou assunto, aquele 
que demonstra interesse ou curiosidade por alguma ou algumas áreas 
do conhecimento. Essa relação com o conhecimento é caracterizada 
mais pela satisfação pessoal e prazer do que por questões utilitárias. 
No caso de Raul, o que se percebe é um movimento semelhante, em 
que há uma busca prazerosa e incessante pelo conhecimento: “[...] 
nunca pensei em desistir de aprender, acho que essa é a grande 
sacada, o grande segredo, eu sempre estou aprendendo, eu nunca sei 
nada, acho que é por aí”. 

Gênese: Já na infância, Raul mostrava afeição à leitura, 
principalmente de histórias em quadrinhos, Manual do Escoteiro e, 
posteriormente, livros técnicos de Eletrotécnica Geral. Mesmo sem 
ter conhecimentos formais necessários para a completa compreensão 
dos livros de eletrotécnica, Raul os estudava com muito prazer e 
dedicação.

Série de práticas coerentes: Além da prática de leitura na 
infância e em toda sua trajetória, a busca de conhecimentos por Raul 
era evidente no contexto da escola em sua relação com os professores 
que se constituíram para ele como modelos (principalmente o de 
Física) e no contexto das FA, quando inicialmente se vislumbrou e 
posteriormente realizou inúmeros cursos na área técnica. Na época 
em que Raul dava aulas particulares, buscou aprender Química: 
“Sempre dei aula de Matemática, Física e Química bem tranquilo. 
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Como que eu aprendi Química? Lendo! A gente tem que aprender a 
aprender. Esse é o maior recado, a gente tem que aprender a aprender”. 
Essa busca por conhecimentos se mostrou também ao buscar outra 
formação fora das FA, a docência, por meio da licenciatura curta 
em Ciências e, posteriormente, por meio da licenciatura plena em 
Física e o Mestrado Profissional (MP). Sua relação bastante peculiar 
com o conhecimento era evidenciada também em seus estudos 
rotineiros e fora de algum contexto de formação, por exemplo, no 
contexto familiar: “Hoje, quando nós estamos na nossa família, 
quando qualquer notícia que aparece sobre questões da natureza ou 
principalmente de astronomia e física, nós ficamos falando sobre 
isso. Este ganho que nós tivemos no ambiente familiar, de falar de 
Ciências, principalmente de Física e de Astronomia, foi algo que 
teve um reflexo na vida de todos. As pessoas que vão lá em casa, 
daqui a pouco, quando a gente vê, elas estão falando de Ciências”. 
Os percursos escolares e profissionais de Raul, sempre de elevado 
sucesso, aproveitamento e satisfação, são reflexos de sua disposição 
à busca pelo conhecimento. 

Experiências relativamente semelhantes: A partir da 
escolarização básica, Raul passou por inúmeras experiências que lhe 
exigiam ou eram favoráveis à busca por novos conhecimentos. No 
ensino médio, a partir da convivência com professores exemplos; na 
empresa em que trabalhava e nas FA, com a exigência de aprender 
um ofício; nas aulas particulares, com a necessidade de aprender 
Química; no curso de licenciatura curta em Ciências, com o anseio de 
aprender uma nova atividade profissional; no curso de licenciatura 
plena em Física, com a aprendizagem de novas metodologias de 
ensino e o aprofundamento na Física; no MP, com as disciplinas, 
o desenvolvimento da dissertação e do produto educacional e a 
relação com seu orientador; na escola das FA; na escola particular; 
nos projetos que desenvolve etc.

Transferibilidade de contextos: Essa disposição se atualizava 
em diversos contextos, seja diacronicamente ou sincronicamente, 
como na escolarização básica, nos trabalhos de Raul na empresa de 
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ar condicionado e nas FA, nas licenciaturas e no MP, nas escolas em 
que trabalhou, no contexto familiar, entre outros.

Inibição: Não encontramos contextos em que essa disposição 
era desativada.

Hipótese 2: Disposição hipercorretiva

Descrição: Caracteriza-se como um princípio que leva a uma 
relação estrita e tensa com relação às regras e normas. Um sujeito 
portador de disposições hipercorretivas estabelece uma relação 
de consideração e obediência às regras e exigências, muitas vezes 
de uma maneira até rigorosa. No caso de Raul, essa disposição 
manifestava-se na forma como encarava as regras e exigências em 
diversos momentos de sua trajetória, sempre na perspectiva de acatá-
las. 

Gênese: Na infância, principalmente diante de seu pai, quando 
obrigatoriamente tinha que acompanhá-lo ao trabalho na obra. “Eu 
estudava de manhã e de tarde eu ia. [...] E porque que eu ia junto com 
meu pai? Para não ficar solto na vida. Era aquela coisa: vamos que 
lá você vai me ajudar [...] Na época eu encarava como algo natural e 
normal. Eu não gostava e nem deixava de gostar. [...] eu como irmão 
mais velho me sentia na obrigação de não dar tanto peso para o pai 
e para a mãe”. Sem dúvida, as maiores condições contextuais de 
atualização dessa disposição, ou seja, dessa forma coerente, durável 
e sistemática de pensar, agir e sentir, foram aquelas proporcionadas 
pelas FA, contexto que Raul viveu por cerca de 40 anos.

Série de práticas coerentes: Diante de seu pai, ao acatar a 
cobrança da presença na obra – “Era aquela coisa: vamos! Vamos que lá 
você vai me ajudar. Isso eu penso que foi uma coisa muito importante 
para a minha formação”. Em seu primeiro emprego em que, desde 
cedo, passou a executar tarefas – “eu fui trabalhar numa empresa 
de ar condicionado. Para fazer as atividades de rebobinamento de 
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motores elétricos. [...] Também com muitas dificuldades e de novo, 
são coisas que tinha que superar porque a vida é assim, onde se está 
sujeito a essas vicissitudes”. No contexto das FA, um ambiente em 
que o acatamento de regras é severamente cobrado – “Naturalmente 
eu fui me inserindo na vida militar e como eu te disse, eu me adapto 
ao recipiente que contenho. [...] você tem horário para chegar, não 
tem horário para sair, aqui no quartel não tem hora extra”. Na escola 
que trabalha atualmente, onde teve que se adequar a novas formas 
de trabalho – “[...] um ambiente em que se tenha que trabalhar sob 
certas expectativas da instituição, eu não vejo problema nenhum, eu 
me adaptei muito fácil” – e na forma como encarava todos os outros 
contextos – “Se eu estou em um local, eu já vejo como é que funciona 
e é assim que vou fazer. Se eu não concordo, eu vou procurar outro 
lugar”.

Experiências relativamente semelhantes: Ser o filho mais 
velho fez com que Raul vivenciasse muitas responsabilidades desde 
cedo, assim, se via na condição de acatar as orientações de seu pai, 
principalmente no que se refere a acompanhá-lo no trabalho. Essa 
condição fez com que Raul fosse para o mundo do trabalho muito 
cedo, desde então vivenciando ambientes como o da indústria. 
Como já destacado, as condições contextuais das FA foram as mais 
favoráveis à atualização e fortalecimento dessa disposição, haja vista 
o grande condicionamento a regras e normas que um contexto como 
esse exige. Atualmente, Raul leciona em uma instituição particular 
de ensino muito tradicional da cidade onde mora, nesse contexto, o 
que se nota é que as práticas de Raul continuam sendo pautadas em 
uma relação estrita às exigências do colégio. 

Transferibilidade de contextos: Essa disposição também 
se atualizava em diversos contextos, seja diacronicamente ou 
sincronicamente, principalmente a partir de sua socialização no 
contexto das FA.

Inibição: Não encontramos contextos em que essa disposição 
era desativada.
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Hipótese 3: Disposição à persuasão

Descrição: Persuadir possui o significado de levar alguém, 
ou a si mesmo, a acreditar, a aceitar ou a decidir sobre algo, ou seja, 
convencer alguém (HOUAISS, 2009). Uma disposição à persuasão 
é um princípio que leva a práticas de convencimento de outras 
pessoas. No caso de Raul Albertini, essa disposição se caracteriza 
pelo convencimento de terceiros para o auxílio em contornar algumas 
situações inicialmente problemáticas. 

Gênese: Essa disposição pode ter origens em seu primeiro 
contexto de trabalho, na empresa de ar-condicionado, quando, muito 
provavelmente, pela primeira vez, passou por situações em que 
era o principal responsável por resolver problemas, muitas vezes 
criados por ele mesmo. Além disso, conseguiu convencer seu chefe 
a empregá-lo, mesmo não possuindo idade suficiente para isso.

Série de práticas coerentes: Convenceu seu superior a 
empregá-lo na empresa de ar-condicionado mesmo não possuindo 
idade suficiente para aquele trabalho (antes disso, utilizou a 
estratégia de esconder sua idade, não levando seus documentos para 
o departamento pessoal da empresa até que completasse 14 anos). 
Diante da resolução de problemas em seu primeiro emprego, muitas 
vezes precisou convencer outras pessoas para resolvê-los, como foi o 
caso do funcionário da empresa que recebeu o pagamento da conta de 
água após o expediente. Conseguiu convencer o diretor de sua escola 
de ensino médio a aceitá-lo no período noturno, dada a necessidade 
de trabalhar durante o dia – “Eu tive que ir lá, conversar com o diretor 
da escola, expor o meu problema, não foi fácil. Eu tive que ‘cavoucar’ 
a matrícula para conseguir estudar à noite”. Nas FA, convenceu seus 
superiores a liberarem-no às segundas-feiras para poder acompanhar 
as aulas do MP – “Aí, como é que eu vou conseguir que me liberem 
no serviço toda segunda feira? [...] eu mostrei serviço”. No colégio 
das FA, fez com que seus superiores o liberassem para acompanhar 
um aluno no recebimento de um prêmio fora do Estado. No MP, Raul 
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conseguiu ser orientado pelo docente que queria e para isso deu 
o seu jeito, além disso, na relação com este orientador, conseguiu 
convencê-lo em trabalhar com a temática proposta – “E quando ele 
[orientador] tomou pé de qual era a ideia, de fazer o projeto, ele disse 
‘ah, mas é uma coisa diferente’ [...] No início ele não entendeu muito, 
mas depois ele entendeu a proposta”. Convenceu a gestão da escola 
particular para conseguir espaço para o desenvolvimento de alguns 
projetos na escola.

Experiências relativamente semelhantes: O fato de Raul ter se 
inserido no mundo do trabalho muito cedo fez com que precocemente 
tivesse que lidar com situações de resolução de problemas, como 
foi o caso na indústria. No contexto das FA, ambiente de normas e 
exigências rígidas, conseguir algum privilégio (como ser liberado 
em um dia da semana) necessita de ajuda de terceiros. Assim, Raul 
fazia uso da persuasão de pessoas (superiores) para que conseguisse 
converter algumas situações, inclusive fazendo uso de sua boa 
conduta naquele contexto (em convergência com sua disposição 
hipercorretiva). No MP e na escola particular, um período maduro 
de sua vida, usava a persuasão para conseguir desenvolver seus 
projetos, fossem eles educacionais ou acadêmicos.

Transferibilidade de contextos: A partir de sua socialização 
no mundo do trabalho, sobretudo em seu primeiro emprego, essa 
disposição se atualizava em diversos contextos, no entanto, não 
encontramos indícios de atualização dessa disposição no contexto 
familiar.

Inibição: Apesar de não encontrarmos indícios suficientes 
de atualização dessa disposição no contexto familiar, não podemos 
afirmar que esse era um contexto de inibição dessa disposição.
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Competências com trabalhos manuais e 
atividades práticas

Foi possível evidenciar, no retrato sociológico de Raul Albertini, 
a sua capacidade de desenvolver trabalhos manuais, fato que foi 
evidenciado em diversos momentos de sua trajetória. Raul, ao longo 
de suas socializações, desenvolveu habilidades e potencialidades 
para trabalhar com atividades manuais e práticas. 

Raul inseriu-se precocemente em contextos e atividades que 
se caracterizavam muito por trabalhos manuais, afeição que viria 
a marcar também sua trajetória escolar, acadêmica e profissional. 
Dessas atividades e contextos, destacamos: os trabalhos braçais 
ajudando seu pai na obra; as leituras sobre escotismo na infância; 
o trabalho de manutenção de ar-condicionado; a escola básica, ao 
desenvolver projetos de laboratório com seu professor de Física; 
o trabalho aos finais de semana como DJ; as inúmeras atividades 
desenvolvidas nas FA; a licenciatura plena em Física, em que as 
atividades práticas de laboratório eram muito valorizadas; a sua 
atuação docente no laboratório de Física nas escolas onde trabalhou 
e nos projetos extracurriculares que desenvolveu. Essa capacidade 
de realizar trabalhos manuais favoreceu para que sempre estivesse 
envolvido em atividades de cunho prático, algo que, em algum 
momento, passou a ser usado a seu favor, como nos trabalhos 
desenvolvidos nas escolas. 

Concordando com Lahire (2004) sobre a peculiaridade de 
uma competência frente a uma disposição, notamos que essa 
sua habilidade, diferentemente de uma inclinação relativamente 
permanente, está intimamente relacionada a uma circunstância 
ou prática bem específica e circunscrita, assim como também é 
mobilizada a partir de práticas bem particulares. No entanto, não 
podemos deixar de estabelecer um paralelo entre a disposição à 
busca pelo conhecimento e as competências com trabalhos manuais e 
atividades práticas. O investimento na aprendizagem e o empenho nos 
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estudos de Raul fez o seu percurso acadêmico e profissional ter muito 
sucesso, permitindo-lhe desenvolver habilidades e competências 
bastante específicas, no caso, o trabalho manual e as atividades 
práticas.

A seguir, destacamos um depoimento de Raul em que é 
possível perceber essa sua competência e a importância dos contextos 
particulares por onde passou. Neste trecho, Raul conta como estava 
sendo muito difícil encontrar uma pessoa que ficasse responsável 
em seu lugar na coordenação do Projeto de Astronomia: “É por isso 
que há três anos eu trabalho lá como voluntário, porque nos sete 
anos que eu fiquei na [escola das FA], como professor, não consegui 
fazer um sucessor para mim no [projeto de astronomia], o que me 
preocupa muito. As pessoas que se entusiasmam pela astronomia, se 
entusiasmaram para chegar lá, ligar o telescópio, fazer a imagem e 
ir embora. Mas, e quando estraga o telescópio, quem é que conserta? 
Nós é que consertamos. Os alunos perguntam: ‘Onde é que você fez 
curso para consertar telescópio, professor?’. Eu respondo: ‘Em lugar 
nenhum, eu peguei o manual’. Você está lembrado daquele curso de 
auxiliar técnico em eletrônica? Ah, mas isso me salva demais, isso 
me ajuda demais. Todos aqueles anos que eu trabalhei na empresa 
de ar condicionado, aquilo me deu uma noção de mecânica, de peça, 
de chave, disso e daquilo. Comecei a mexer no motor do telescópio 
e disseram: ‘você desmontou o motor do telescópio?’. Eu disse: ‘sim, 
é parafuso, porca e pronto’”.
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Sophia Kowalski1 teve muita dificuldade em contar sobre sua 
vida pessoal, sobretudo em relação ao período da adolescência. 
Na época das entrevistas, tinha 59 anos e estava separada de seu 
marido há aproximadamente 25 anos. Com mais dois filhos, sua 
família passou por necessidades financeiras em todo o período de 
sua infância e adolescência. Sua mãe trabalhou como empregada 
doméstica e seu pai foi marceneiro. Sophia cursou o ensino básico 
entre 1972 e 1975, período em que começou a trabalhar num 
escritório para ajudar no orçamento familiar. Esse trabalho lhe 
causava muita insatisfação, intensificando ainda mais a crise 
existencial pela qual estava passando na época. 

Fugiu de casa em 1975, depois de ter concluído o ensino 
médio e ingressado em um curso de Filosofia, que jamais chegou 
a fazer. Depois de ter fugido, ficou viajando durante um ano pelo 
litoral da região Sudeste. Quando voltou para sua cidade natal, 
casou-se, teve um filho, ficou sem estudar, mas fazia artesanato 
para se manter. Posteriormente, quando o filho tinha três anos 
de idade, entrou no curso de licenciatura em Física, em 1979, 
em uma universidade particular, formando-se em 1986. Passou, 
então, a ter uma vida bem rotineira: estudava, fazia artesanato e 
criava o filho. Formada em Física, entrou no magistério e viveu 
uma experiência traumática lecionando em uma escola da rede 
privada. 

Desistiu da profissão docente por alguns anos, mas retornou 
a ela depois de passar em concurso para ser professora do estado, 
tendo, então, se identificado plenamente com a profissão, que nunca 
mais abandonou e com a qual se considera realizada. Passados 
mais alguns anos, separou-se do marido e decidiu ir embora de 
sua cidade natal, instalando-se numa cidade da região Norte do 
país, onde continuou a exercer a profissão docente em escolas 
particulares, cursinhos pré-vestibulares, cooperativas e no ensino 

1 Este Retrato Sociológico faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento realizada por Wilson Elmer Nascimento e sob a orientação de 
Elisabeth Barolli. Trata-se de uma pesquisa de doutorado no âmbito da Universidade Estadual de Campinas, cujo tema é o “desenvolvimento 
profissional de professores de Física”.
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público superior. O elevado número de aulas assumido nesse 
período proporcionou, em contrapartida, melhora significativa 
nos seus proventos, permitindo-lhe viver uma situação financeira 
bem mais confortável do que aquela que tinha em sua cidade natal. 

Nove anos mais tarde, voltou para sua cidade de origem 
e ingressou no Mestrado Profissional em Ensino de Física em 
uma universidade pública. Na sua trajetória de vida, incluindo a 
profissional, sua busca pelo conhecimento é uma característica 
marcante, tanto que, na época das entrevistas, estava cursando 
Astrofísica na mesma universidade onde realizou o Mestrado 
Profissional. 
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À época das entrevistas, Sophia Kowalski tinha 59 anos de idade 
e morava sozinha em uma grande capital do Brasil. Separada há muitos 
anos, teve um filho que, na ocasião, estudava na Europa. Aposentada 
pela rede estadual de ensino, Sophia atuava como professora de 
Física em duas escolas municipais. Ela cursou Licenciatura em Física 
em uma faculdade particular e o Mestrado Profissional em Ensino 
de Física em uma universidade pública. Na época das entrevistas, 
cursava Astrofísica na mesma universidade onde se formou no 
mestrado. 

Contexto familiar: conflitos e 
desesperança

Muitas dificuldades financeiras marcaram a vida de Sophia 
Kowalski junto a sua família. Filha mais velha entre três irmãos, 
sofreu demais com os conflitos familiares, sobretudo na época em 
que foi adolescente e que não conseguia ver possibilidades de a vida 
melhorar. Porém, quando era bem pequena, passou bons momentos 
junto a seus pais. De família polonesa, seu pai aprendeu a ler sozinho 
e foi marceneiro de profissão. Ele gostava muito de Matemática, 
sentava-se com Sophia e fazia joguinhos, adivinhações e truques 
com cartas. Quando Sophia nasceu, ele tinha 21 anos de idade. Mais 
tarde vieram os outros dois filhos, dificultando a manutenção do 
núcleo familiar, o equilíbrio dos gastos e, ao mesmo tempo, gerando 
conflitos e brigas. “Muitas brigas em casa, bem ruim, uma situação 
bem difícil. E quando você é adolescente, você acha que vai ser 
sempre assim porque a vida que você conheceu é aquela ali até 
aquele momento. E você pensa que todas as casas são assim, que 
todas as famílias também são assim, você não percebe que é pontual, 
que é na sua casa que aquilo está acontecendo, que é passageiro”. 
À medida que as pressões cotidianas foram se intensificando, seu 
pai, inconformado com a situação, passou a beber muito e parou de 
trabalhar: “Depois veio o segundo e o terceiro filho e ele não deu 
conta, bebia muito. Era muito complicado, muito complicado. Muitas 
brigas em casa, bem ruim, uma situação bem difícil”. 
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A mãe de Sophia passou grande parte de sua vida lavando 
roupa para fora e fazendo faxina. A crise familiar levou à separação 
dos pais e sua mãe foi morar com a avó de Sophia. A influência de 
sua mãe na família foi muito forte. Assim como a avó de Sophia, ela 
gostava muito de ler, tinha amor pelos muitos livros que possuía e 
jamais rejeitava um livro seu. Sempre deixou muito claro para Sophia 
que a única maneira de sair da situação em que se encontravam era 
por meio do estudo. Lia com frequência para seus filhos, por exemplo, 
as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como nessa história havia 
uma jabuticabeira, ela também plantou uma muda em seu quintal. 
“A minha avó gostava de poesia, lia bastante. A gente sempre teve 
muitos livros à disposição. As revistas de eletrônica do meu avô e 
os livros de poesia da minha avó. [...] Eu acho que essa trajetória da 
família toda estudar tem a ver desde os avós, de ver a minha avó o 
tempo inteiro com um livro na mão. Ela gostava muito de poesia e 
a minha mãe também lia, lia muito para nós, ela contava histórias”. 

Embora Sophia considere que sua mãe, bem como os parentes 
ligados diretamente a ela, tivesse pouca escolaridade, é muito enfática 
em reconhecer que todos gostavam muito de ler, de poesias, de 
promover saraus em casa e também de tocar violino e violão. “E hoje 
é assim, você vê na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, são 
casas simples, mas que você encontra muitos livros por todos os 
lugares que você olha. A minha sobrinha neta está numa trajetória 
que o que ela mais quer fazer na vida é ir para a feira do livro. Ela 
foi à feira do livro já no primeiro dia e comprou um monte de livros. 
Claro, ela lê Harry Potter, ela lê a Mônica, mas ela está lendo”.

Na ocasião das entrevistas, tanto seu pai como sua mãe já 
haviam falecido. Sua mãe chegou a ficar bastante dependente dos 
três filhos, que sempre tiveram desvelo com ela e a admiravam 
muito, sobretudo por todas as dificuldades que enfrentou para criá-
los praticamente sozinha: “Depois parece que ela acabou virando 
filha da gente. A mãe como sendo filha dos três filhos. Dependente, 
bastante dependente de nós. [...] Admiração também, enfrentou uma 
barra pesada para criar os filhos”.
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Uma fuga estratégica

Quando criança, ainda nos primeiros anos de escolaridade, 
Sophia era muito tímida e muito estudiosa. Não tinha dificuldades 
de aprendizagem, saindo-se muito bem nas disciplinas escolares. 
Aliás, fez questão de marcar o fato de que sempre teve êxito durante 
sua trajetória escolar. Entretanto, não tinha amigos, sobretudo por 
sentir vergonha do fato de sua família passar por muitas dificuldades, 
enquanto suas colegas exibiam uma situação financeira melhor. 
“Quando eu era bem pequena na escola particular, eu era muito 
quietinha, era muito tímida, eu estudava muito, me dava bem nos 
conteúdos, mas não tinha amigos. Porque eu tinha uma situação 
familiar complicada, faltava tudo na minha casa, comida, e eu vivia 
num ambiente que não era muito saudável, pois todas as minhas 
colegas tinham uma situação financeira melhor”.

Embora sua família fosse humilde, Sophia estudava numa 
escola da rede particular de ensino, um colégio religioso, pelo fato 
de sua mãe ter-lhe conseguido uma bolsa junto à prefeitura. Nessa 
escola, reconhece que teve um ensino de boa qualidade, mas ao 
chegar aos 14, 15 anos, optou pela escola pública. Na sua maneira 
de ver, considerava humilhante sua mãe ter que todo ano pedir na 
prefeitura a bolsa para que continuasse na escola particular. “[...] a 
minha mãe tinha que se submeter a ir à prefeitura pedir por favor 
a bolsa, que era a bolsa que a prefeitura dava. Era bem vexatório, 
era ruim, não era uma coisa muito boa. Quando eu era pequena não 
percebia isso, mas depois com os meus 14, 15 anos eu comecei a ver 
que não era uma coisa muito boa. Na escola pública eu me senti 
muito bem”.

Antes de terminar o ensino básico, aos 17 anos, Sophia já 
trabalhava num escritório, mas era muito infeliz. Sentia-se presa 
entre quatro paredes e muito angustiada com as crises familiares. 
Mais da metade de seu salário era para sustentar os irmãos menores. 
Chegou a fazer vestibular numa universidade pública, ingressando 
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em Filosofia (que era sua terceira opção) e não em Agronomia, como 
pretendia. Abandonou o curso de Filosofia sem jamais ter assistido 
a uma única aula. 

A angústia de Sophia chegou a ponto de cogitar a possibilidade 
de se matar jogando-se em um rio: “Eu tinha 17 anos, eu não via solução, 
não via opção”. Porém, estando próxima de realizar seu intento, um 
homem que trabalhava nas proximidades percebeu a intenção de 
Sophia e foi aos poucos conversando com ela “um papinho de aranha”, 
como ela contou. A conversa fez com que ela fosse relaxando e, ao 
mesmo tempo, desistindo definitivamente da ideia. Quando ela já 
estava bem para ir embora, o homem falou: “[...] você vê que coisa, 
de repente as pessoas vêm aqui para tentar se jogar, que coisa né?”. 
De toda forma, ela se via na urgência de encontrar alguma saída para 
a angústia que estava vivendo e a solução que encontrou foi fugir 
de casa. “É uma atitude de desespero porque você não vê solução, 
não vê opção”. Passou bastante tempo, cerca de um ano, viajando 
pelo litoral de São Paulo e foi aí que aprendeu a fazer artesanato 
para se manter. Há que se destacar que essa fuga estratégica parece 
ter contribuído para que revisse suas perspectivas e planejasse um 
novo projeto de vida. Não foi uma fuga para se alienar do mundo; ao 
contrário, lhe deu forças e condições de voltar para sua cidade natal 
e reencontrar seus irmãos e sua mãe, que já estava separada de seu 
pai. 

Depois daquele ano fora de casa, Sophia retornou a sua cidade 
natal, casou-se e teve um filho. Quando seu filho fez três anos de idade, 
ela retomou os estudos: fez vestibular numa universidade particular 
bastante conceituada e ingressou no curso de licenciatura em Física, 
aproveitando um crédito educativo2 recebido. Sua grande motivação 
em fazer o curso não era a docência, mas sim a “Física pela Física”. 
Porém, também foi nesse período que percebeu apossibilidade de 
ser professora. Para ela, o curso de Física foi muito tranquilo, pois 
não tinha dificuldades em ser aprovada nas disciplinas. Também a 

2 Tratava-se de um programa de bolsas oferecidos pela instituição a alunos com dificuldades em assumir o custo total das mensalidades 
do curso. 
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vida parece ter alcançado certa rotina que a estava satisfazendo, pois, 
como ela mesma declarou, foi um período em que “estudava, fazia 
artesanato, criava meu filho, eu estudava, fazia artesanato, criava 
meu filho e assim a vida foi indo”. 

Sua volta também foi fundamental no sentido de reunir 
sua família e de contribuir efetivamente para que alcançassem 
independência financeira, por meio do artesanato que aprendeu 
em sua viagem. Com grande habilidade para a arte, Sophia ensinou 
artesanato para seus irmãos, que também passaram a produzir peças, 
contribuindo para melhorar o orçamento familiar. “Para o bem e 
para o mal eu arrastei a família para o artesanato. A nossa mãe não 
estava trabalhando, os três fazendo artesanato, começamos a juntar 
a família e viver juntos, [...] morando sempre juntos, os três irmãos”. 
Com o passar do tempo, ela e seus irmãos foram casando e passando 
a constituir suas famílias, mas, mesmo assim, passaram períodos em 
que moravam todos juntos em torno da mãe de Sophia. “Aí fomos 
casando e as companheiras e companheiros vindo juntos. Até que 
chegou uma hora que começamos a separar, eu fui morar numa casa, 
eles foram morar em outras. Uma comunidade familiar”.

O artesanato parece ter mudado radicalmente a vida de Sophia 
e de sua família, pois garantiu a subsistência de todos: “[...] com o 
artesanato, a gente conseguia trabalhar menos e ganhar mais, que 
coisa incrível isso. O salário naquela época do Brasil era horrível, 
você não ganhava o suficiente para conseguir se manter, então com 
o artesanato você conseguia viver bem, fazia bijuteria, fazia alguma 
coisinha de couro, assim comecei a me alimentar melhor, ter mais 
dinheiro”. Seu irmão tornou-se profissional na área de artesanato, 
tendo assumido a presidência da Associação dos Artesãos em sua 
cidade natal e produzido com muito sucesso artigos em cerâmica. 
Pôde criar com tranquilidade a filha, que se formou como técnica 
de enfermagem. Da mesma forma, sua irmã também foi muito bem-
sucedida fazendo fantoches e todos os seus filhos estudaram: na 
época das entrevistas, um deles fazia doutorado em Física, a outra 
cursou Pedagogia e o outro se formou professor de História. Não é 
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à toa que Sophia se orgulha muito de sua influência na família, haja 
vista que considera ter levado todos eles para os estudos.

Sem dúvida, o fato de os avós e pais de Sophia terem tido uma 
origem bastante humilde, sem acesso à escolaridade, não impediu 
que ela e seus irmãos valorizassem o conhecimento transmitido 
na escola. Assim como seus sobrinhos e netos, o filho de Sophia 
formou-se Engenheiro em Mecatrônica, depois fez mestrado na 
Europa, doutorado em uma universidade pública do sul do Brasil e, 
na ocasião da entrevista, fazia pós-doutorado na Europa na área de 
aviação. A relação com seu filho, em particular, mostrou-se bastante 
estreita. Antes de seu pós-doutorado na Europa, fez uma surpresa 
para sua mãe durante uma viagem de quinze dias com ela no exterior. 
Conseguiu, após muita pesquisa, descobrir em qual cidade da Polônia 
nascera a bisavó de Sophia. Ter em mãos o registro de nascimento de 
sua bisavó, o livro do registro de nascimento, foi para ela algo muito 
especial proporcionado por seu filho. 

O ingresso na carreira do magistério: 
entre decepções e satisfações

Logo depois de formada na licenciatura em Física, Sophia 
começou a lecionar em uma escola particular. Foi para ela uma 
experiência traumática e muito decepcionante, pois, não conseguia 
admitir a falta de respeito e de educação dos alunos que jogavam bola 
de papel uns nos outros dentro da sala de aula. “[...] não gostei, foi 
uma experiência traumática horrível. Muito horrível, eu não entendia 
os alunos”. Ficou, então, quatro anos longe do magistério, levando a 
vida, segundo ela “meio deprimida”. Nesse período, trabalhou como 
programadora, mas também não se identificou com o ofício, pois não 
gostava de ficar trancada em uma sala fechada. 

No início da década de 1990, Sophia voltou a ser professora, 
desta vez, na rede pública estadual. Nesse contexto, percebeu-se 
muito satisfeita e, a partir de então, nunca mais deixou a escola 
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pública, e nem a carreira do magistério. Aparentemente, o primeiro 
contato com essa escola foi muito decisivo, pois sentiu-se acolhida 
pelo grupo de professores e pela coordenação da escola: “A vantagem 
de ser professora é que você nunca tem uma rotina, você corre de 
uma escola e vai para outra, os alunos são diferentes, as turmas 
são diferentes, e esse contato com o adolescente é muito cômico”. 
É nítido que Sophia gosta do caráter imprevisível da docência, do 
fato de não se ter uma rotina fatigante de trabalho, como em outros 
empregos que passou.

O contato com o adolescente a remete para as dificuldades 
que também teve na adolescência. Conjectura, inclusive, se mesmo 
atualmente conseguiu superar todas aquelas dificuldades já 
mencionadas. Acredita que compreende os adolescentes em função do 
que foi sua própria experiência nessa fase da vida e, por esse motivo, 
acredita que pode ajudá-los. “Eu peguei na adolescência crises das 
bravas mesmo. [...] eu estudava menos, comecei a trabalhar e foi bem 
difícil. Eu me lembro de muita revolta, muita inconformidade, então 
eu consigo entender bem os meus alunos que são rebeldes [risos]”.

As mudanças por que passou e que a levaram a sair de casa 
causaram muito impacto na sua vida. Porém, ressente-se muito do 
fato de que as travessias que precisou realizar não tiveram o apoio que 
precisava para ajudá-la a suportar as dificuldades decorrentes. “Eu 
não sabia o que estava acontecendo, o adolescente não sabe. Se você 
não tem alguém por perto que te ajude a ver o que está acontecendo 
e ver que as coisas passam, que as coisas mudam”.

Nova fuga estratégica

Em meados da década de 1990, quando seu filho estava com 
cerca de 17 anos de idade, Sophia “fugiu” novamente. “A minha ideia 
era ficar seis meses, mas aí eu comecei a ganhar dinheiro, eu conseguia 
ganhar dinheiro, conseguia viver bem. Aí eu pedi a exoneração aqui 
do estado e fiquei por lá”. Desta vez, a “fuga” foi para um estado da 
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região Norte do Brasil que, segundo ela, foi escolhido por ser “bem 
longe”. “Era bem interessante pensar: ‘ah, eu estou pelo menos a 2.000 
quilômetros de qualquer conhecido’. [...] fui para o Norte porque eu 
queria viajar um pouco. Nessas alturas, o meu filho já estava grande, 
tinha 17 anos. Ficou com o pai, eu me separei e fui para o Norte, eu 
vivi ali por nove anos”.

A razão de ter ido para a região Norte é um pouco obscura, mas 
ela dá indícios de que não era apenas a questão salarial, mas também 
a pessoal, relacionada com o fim de seu casamento. Na primeira 
entrevista, justificou sua ida para uma cidade da região Norte do 
país exclusivamente pela questão salarial. Já na segunda, contou 
muito rapidamente que quis se separar, mas não deu detalhes sobre 
esse processo e, muito menos sobre sua vida conjugal. “Eu estava 
muito descontente aqui por causa do salário de escola pública, não o 
ambiente em si porque era muito bom. Eu trabalhava em duas escolas 
públicas muito boas, os colegas, os alunos, tudo, mas o salário era 
de fome e ainda é de fome. Então eu tinha essa questão salarial e 
tinha também a questão pessoal. Eu quis me separar [...]”. Seu filho 
também passou um período com ela nessa cidade, onde fez cursinho 
pré-vestibular. Ao voltar para a cidade natal, fez vestibular e, ao ser 
aprovado em engenharia, acabou ficando por lá.

A ida para o Norte sugere outra fuga estratégica, pois também 
parece ter sido a saída que encontrou para enfrentar, mais uma 
vez, seu descontentamento com a vida que estava levando e, ao 
mesmo tempo, retomar e rever seus projetos de vida. Como ela nos 
contou, naquela cidade, onde faltava professor de Física, chegou 
a trabalhar 60 horas por semana, tendo diminuído depois para 40 
horas. Foi, então, professora de um grande colégio entre os anos de 
1996 e 2002. Essa escola integrava uma associação civil e religiosa, 
de caráter beneficente, promocional e educacional, que atuava em 
diversas cidades da região Norte. Entre os anos de 2000 e 2002, 
foi professora temporária no curso de Física de uma universidade 
federal, tendo ainda lecionado em cursinhos pré-vestibulares, em 
escolas particulares e em uma cooperativa enquanto se manteve nessa 
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cidade. Em seu relato, demonstrou satisfação com o trabalho realizado 
na universidade, expressando sua dedicação com as disciplinas de 
laboratório que assumiu. Ao se dar conta de que não havia manuais 
para orientar as atividades experimentais, elaborou uma apostila 
para auxiliar os estudantes na realização dos experimentos. Do ponto 
de vista salarial, afirmou que os proventos recebidos neste período 
foram bastante satisfatórios. Foi com seu esforço que conseguiu, 
inclusive, pagar a universidade para seu filho. Além disso, o período 
que passou na região Norte foi decisivo para seu desenvolvimento 
profissional, quanto ao que ela considera um amadurecimento da 
profissão. 

Durante o período em que esteve no Norte, além das aulas, fez 
uma especialização a distância em Psicologia da Aprendizagem, que 
para ela foi muito importante e gratificante. Inclusive, disse valorizar 
muito os cursos a distância, pois os considera uma oportunidade de 
formação de boa qualidade quando as ofertas em determinados locais 
são poucas. Durante muito tempo, desde sua entrada na carreira do 
magistério, queria entender as razões pelas quais os alunos da escola 
básica tinham dificuldade em aprender Física. Achava estranha essa 
dificuldade, pois nunca a tivera até então. Para ela, esse curso lhe 
trouxe algumas respostas satisfatórias, um certo rumo, uma certa 
direção. 

Sua preocupação com as dificuldades de aprendizagem 
dos estudantes e com o necessário apoio familiar no período da 
adolescência também marcaram sua trajetória profissional. Inclusive, 
no curso de especialização em Psicologia da Aprendizagem trabalhou 
com as famílias dos estudantes, pois sua intenção era estimulá-las a 
estudar junto com seus filhos. Como professora, procura agir como 
aquele senhor com quem tivera uma conversa quando pensava em 
se jogar da ponte. Em sua atuação como professora, busca falar com 
os estudantes e entender seus problemas da adolescência, bem como 
conversar com seus pais, isto é, acolher esses alunos: [...] “aquele 
papinho de aranha”. “Eu sei que ali na escola pública eu consigo 
fazer alguma coisa, eu consigo salvar alguns. Realmente o termo é 
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salvar e mostrar para eles que não precisam se desesperar, que as 
coisas mudam, que os pais mudam, que a situação melhora”.

O Mestrado Profissional em Ensino de 
Física: um contexto muito promissor

A trajetória profissional de Sophia foi quase exclusivamente 
marcada pelo magistério, embora o artesanato também tenha sido 
uma atividade que ela não abandonou desde quando fugiu de casa 
em 1975. Outra forte característica em sua trajetória de vida é a 
relação que estabeleceu com o conhecimento desde o ensino básico. 
Ao se referir aos estudos, afirma que nunca sentiu dificuldades de 
aprendizagem. É surpreendente o fato de que estudar jamais deixou 
de ser uma meta em seus projetos de vida, parecendo-nos subjacente 
uma disposição à busca pelo conhecimento. 

Percebe-se que, mesmo tendo vivido nove anos em uma cidade 
do Norte do país, não perdeu a referência de sua cidade natal, tanto 
que se inscreveu para o Mestrado em Educação de uma universidade 
pública de sua cidade. Embora tenha sido reprovada na entrevista, 
decidiu não voltar para o Norte, pois aparentemente voltou para sua 
cidade natal já com a intenção de ficar: “[...] morando em [cidade 
da região Norte], eu me candidatei a uma vaga no Mestrado em 
Educação aqui da [universidade pública de sua cidade natal], passei 
na primeira fase e vim para [cidade natal] já decidida a ficar e não 
voltar”. Ainda na perspectiva de continuar se formando, não desistiu 
da ideia de fazer um mestrado e quando tomou conhecimento do 
Mestrado Profissional (MP) em Ensino de Física, fez a seleção no 
ano de 2003 e foi aprovada. “Daí fiquei na minha cidade natal, e fiz 
a seleção para Física [Mestrado Profissional em Ensino de Física] e 
aí consegui passar. Aí sim consegui passar e comecei a frequentar. 
Passei a trabalhar em escolas públicas com contrato de emergência 
do estado e trabalhava em três escolas. Foi uma época boa”.
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As dificuldades de aprendizagem que percebia em seus alunos 
com relação aos conteúdos de Física foram uma das principais razões 
para justificar sua motivação em buscar um MP: “entender o porquê 
eles [alunos] não aprendiam, porque era tão difícil para eles”. Durante 
os nove anos de permanência no Norte, ficou buscando ajuda para 
modificar seu ensino de forma a contribuir significativamente para 
a aprendizagem de seus alunos. O encontro com o MP em Ensino 
de Física parece ter sido fundamental para que ela pudesse alcançar 
maior satisfação em sua prática. Com esse curso, pôde, inclusive, fazer 
mudanças em seu estilo docente, que ela própria passou a considerar 
muito engessado e dependente da matemática, pouco explorando 
os conceitos físicos. Em particular, as Tecnologias de Informação e 
Comunicação contribuíram bastante para que ela mudasse sua forma 
de lecionar. Mesmo quando não tem disponibilidade de utilizá-las 
na escola pública, ela explora os recursos que os alunos possuem em 
suas casas. 

Por apostar no fato de que as dificuldades dos alunos na 
aprendizagem da Física no Ensino Médio têm origem desde muito 
cedo, durante o MP investiu em um projeto apoiado em experimentos 
sobre o conhecimento físico, nos quais as brincadeiras e as descobertas 
acontecem e se realimentam desde o início do período escolar. Com 
ajuda de seu orientador, conseguiu investir no ensino dos conceitos 
da Física para crianças de seis anos. O desenvolvimento do projeto 
junto às crianças a deixou muito satisfeita por perceber que elas 
fazem suas descobertas analisando fenômenos que envolvem força, 
velocidade e energia. 

Em síntese, a experiência com o MP modificou bastante sua 
maneira de ensinar: abandonou a postura de obedecer aos livros 
didáticos, passou a escolher melhor o conteúdo a ser ensinado e 
percebeu que ensinava a seus alunos alguns conceitos errados. 
Também incorporou muitas das contribuições apreendidas no curso, 
como ter uma nova visão da Física e da aprendizagem: apreendeu a 
trabalhar com Mapas Conceituais e continuou a utilizá-los em sua 
prática. Outra mudança significativa foi em relação à disciplina 



240

escolar. Anteriormente exigia que todo mundo ficasse em silêncio, 
prestando atenção àquilo que ela falava. Atualmente, procura dar 
atividades para os alunos trabalharem em grupos ou discutir com 
toda a classe. 

Porém, o MP teve outro papel fundamental em sua vida, 
talvez de um valor ainda maior do que aquele que teve na carreira 
profissional e na sua satisfação em retomar os estudos. Sophia 
aproveitou muito o curso de MP a seu favor, seja no sentido da busca 
pelo conhecimento que ela sempre valorizou, seja na perspectiva 
de rever sua prática de ensino e, também, como motivação para seu 
projeto de vida.

Durante o segundo ano do MP, precisou fazer um tratamento 
de quimioterapia, que durou um ano, devido a um câncer. Mas isso 
não a impediu de manter a frequência regular nas disciplinas que 
estava cursando. “Eu tive um acidente de percurso no segundo ano. 
No começo de 2004, eu descobri, eu tive um diagnóstico de câncer 
de mama, e foi, durante aquele período, foi todo o ano que eu vivi em 
função daquilo. E eu deixava para fazer a quimioterapia na sexta-feira, 
depois daqui [do curso de MP], porque eu saia daqui bem animada, 
aí já ia fazer a quimioterapia. Aí passava o final de semana mal. Na 
segunda, eu já estava bem. Eu tive muito apoio naquela época, muito 
apoio dos professores. Eu não precisei faltar, porque eu organizava 
as coisas de tal forma que eu não precisava faltar. O diagnóstico foi 
nas férias, então em março eu já estava em tratamento”. Como se 
nota, a relação da professora com o MP também lhe deu ânimo para 
realizar seu tratamento, sugerindo, assim, a importância que esse 
curso desempenhou em sua vida. 

Depois que ingressou no MP, Sophia nunca mais conseguiu 
se afastar, sempre volta todo ano e faz algum curso. Na ocasião das 
entrevistas, estava cursando mais uma graduação: Astrofísica. Ela 
sempre traz para suas aulas de Física vários elementos aprendidos 
no curso de Astrofísica, pois é uma temática que os alunos apreciam 
muito. A escolha pelo curso de Astrofísica parece ter duas razões: 
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a paixão pela área que já havia se manifestado há muito tempo e a 
possibilidade de explorar os eventos tratados na astrofísica na sala 
de aula, aumentando, assim, o interesse dos alunos. Não tinha pressa 
de acabar: fazia uma cadeira de cada vez, pois a perspectiva não 
estava em terminá-lo, mas sim em aprender e aproveitar ao máximo 
aquele conhecimento. Além disso, foi monitora numa disciplina que 
tem observação do céu e aproveitou para fazer disciplinas extras, 
por exemplo, Astrobiologia e Astronomia no ensino médio. Essas 
vivência e participação efetiva na universidade proporcionou, e 
ainda lhe proporciona, muita satisfação.

Para Sophia, a escolha pelo curso de Astrofísica foi uma 
escolha madura, que só considera possível quando se tem uma 
carreira profissional definida. Para ela, o curso não lhe acrescentava 
nada em termos de carreira, mas a satisfazia pessoalmente na busca 
pelo conhecimento. No entanto, se surpreendeu quando percebeu 
que não se lembrava de muitos conceitos de Matemática e que 
precisava rever Cálculo Diferencial e Integral, disciplinas que havia 
cursado há muitos anos em sua primeira graduação. “[...] eu me 
matriculei em Matemática Aplicada I. O professor falava e eu não 
entendia nada. Eu me sentava na frente e ficava olhando todos os 
meus colegas entendendo tudo e eu não entendendo nada. Tinha 
dias que eu chorava, olhando para aquilo eu chorava, simplesmente 
eu não conseguia”. Esse fato a deixou desnorteada, pois durante 
toda sua trajetória escolar sempre teve facilidade para aprender. 
Quando se viu nas aulas de Matemática do curso de Astrofísica 
e se deu conta de que não conseguia acompanhar o conteúdo, 
sentiu-se desmotivada e percebeu que precisava de pré-requisitos: 
“Faltavam pré-requisitos, a Matemática tem isso, eu sabia disso, que 
a Matemática tem aquela coisa de tu construir”. Porém, isso não a fez 
desistir do curso, ao contrário, foi à luta. Pediu para os professores da 
universidade deixarem-na participar das aulas de Álgebra Linear e 
de Cálculo como ouvinte. E com isso colocava em dia o que já tinha 
esquecido. 
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É interessante a forma como Sophia enfrentou essa adversidade, 
pois além de não desistir e buscar meios de contornar a situação, 
passou a refletir sobre aquelas questões que tanto a interessavam: 
as dificuldades de aprendizagem de seus alunos. “Aí sabe o que eu 
pensei? Naquele aluno que é empurrado ano após ano sem saber 
nada, e cada vez mais vai piorando a sua situação. Eu me sentia 
tão mal nessa aula de Matemática Aplicada, eu me sentia burra, a 
minha autoestima foi lá embaixo, e veja, eu com toda essa carreira 
profissional em cima, sabendo que tinha condições, eu me sentia 
assim”. Ao mesmo tempo, o fato de ter percebido como é desagradável 
se encontrar pela primeira vez com dificuldade de aprendizagem a 
fez pensar no aluno que, ano após ano, vai acumulando dificuldades. 
Assim, valeu-se da própria experiência no curso de Astrofísica que 
realizava para se referir às dificuldades de aprendizagem dos alunos. 
“Agora você imagina uma criança de dez, 12 anos que é colocada 
nessa situação, sendo promovida, ano após ano sem saber o que 
está acontecendo e se depara com uma turma em que as pessoas 
entendem tudo e você não entende nada. Eu queria que essas pessoas 
que defendem a promoção automática tivessem essa experiência que 
eu tive por um dia”.

Chama a atenção o fato de a professora focalizar, sobretudo, 
o sentimento de frustração que decorre do não saber. Assim, não 
é bem a dificuldade de aprendizagem em si que ela destaca, mas 
a frustração que pode lhe ser decorrente. Mais que isso, ela parece 
também revelar em seu relato o reconhecimento de sua dificuldade em 
tolerar essa frustração relacionada às dificuldades de aprendizagem. 
Afinal, alguém que ama tanto o conhecimento, que o deseja tanto, 
não vai aceitar com tranquilidade o fato de que não está conseguindo 
alcançá-lo.

De todo modo, uma característica que se mostra marcante 
na trajetória de vida da professora é sua capacidade de lidar com 
adversidades. Mesmo suas “fugas” não tiveram por finalidade um 
abandono de si, uma apatia ou um sentimento de impotência, frente às 
dificuldades pelas quais passou. Quando fugiu de casa pela primeira 
vez, aprendeu a fazer artesanato de tal forma que pôde viver muito 
melhor por meio dessa atividade. 
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Hipótese 1: Disposição à busca pelo 
conhecimento

Descrição: Caracteriza-se como um princípio que leva a uma 
relação bastante particular e estreita com o conhecimento. Essa 
particularidade se revela por meio do esforço na aprendizagem, pelo 
sentimento de satisfação por buscar e alcançar um conhecimento. 
Não se configura como um esforço de aprendizagem para atender à 
demanda de outros, ou porque o conhecimento teria uma utilidade 
mais imediata, mas sim pela própria demanda do sujeito. Em 
acordo com essa disposição, o conhecimento deve ser conquistado 
e elaborado sob a responsabilidade do próprio sujeito. A função 
daqueles a quem o sujeito recorre em sua busca configuram-se como 
guias, mas não é a eles que o sujeito responde. “Às vezes eu estou no 
sábado à noite estudando e as pessoas pensam: ‘por que você não 
está numa festa?’, ‘Porque eu estou muito mais feliz aqui estudando 
do que estaria numa festa.’ [...] eu estou feliz aqui estudando”.

Gênese: Sem dúvida, Sophia teve uma origem bastante 
humilde, mas, ao contrário do que se poderia esperar, sua avó e 
sua mãe, principalmente, já tinham uma relação bastante prazerosa 
com a leitura e com o conhecimento. Desde criança, conviveu com 
muitos livros, tanto em sua casa quanto na casa da avó. Assim, muito 
provavelmente a gênese dessa disposição tenha sido na infância de 
Sophia, no convívio com seus avós maternos, os quais valorizavam 
muito a leitura e as práticas artísticas. Sua avó era muito afeita à 
leitura de poesias e seu avô estudava muito eletrônica e trabalhava 
com o conserto de rádios de válvula. “A minha avó gostava de poesia, 
lia bastante. A gente sempre teve muito livro à disposição. As revistas 
de eletrônica do meu avô e os livros de poesia da minha avó”. É 
possível perceber também que Sophia teve bastante influência de 
sua mãe no contexto familiar que sempre a incentivava a estudar, 
estabelecendo uma relação prazerosa com a leitura – “A minha mãe 
estava sempre junto, a minha mãe gostava muito de ler” – seja pelo 
sacrifício que passava para garantir sua bolsa de estudos em um 
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ótimo colégio – “a minha mãe tinha que se submeter a ir à prefeitura 
pedir por favor a bolsa”. Há que se destacar também a influência 
do pai (antes de se perder no alcoolismo), que costumava ensinar 
matemática para Sophia quando era pequena: “O meu pai gostava 
muito de Matemática, ele gostava de sentar comigo, isso quando eu 
era bem pequena, antes da coisa ‘descambar’, de fazer joguinhos, 
de fazer adivinhações, truques com cartas”. Essas características 
parecem ter marcado decisivamente a história de Sophia, pois ela 
também se revela como uma leitora compulsiva. 

Movimentos e práticas coerentes: Praticamente toda 
a trajetória de Sophia é marcada por esse movimento de busca 
constante pelo conhecimento e pelo fato de não ter tido dificuldades 
de aprendizagem. Inclusive, mais tarde, quando começou a lecionar, 
estranhava o fato de seus alunos apresentarem dificuldades com os 
conteúdos de Física. Na infância e na adolescência se saía muito 
bem na escola. Quando saiu de casa aos 17 anos, ficou um ano 
sem estudar formalmente, mas buscou adquirir conhecimentos 
artísticos no desenvolvimento de artesanatos, algo que garantiu 
por muito tempo seus proventos. Ao voltar para casa, logo decidiu 
ingressar na universidade, onde formou-se, sem muitas dificuldades, 
em licenciatura em Física com o intuito de adquirir conhecimentos 
físicos sobre a natureza: “Fui fazer Física pela Física”. Sua opção por 
lecionar se manifestou tão logo ela terminou a faculdade. Mesmo 
tendo inicialmente se decepcionado com a escola particular, não 
desistiu da profissão que passou a exercer na escola pública, o que 
lhe trouxe bastante satisfação e da qual jamais abriu mão. A opção 
pelo magistério não parece ter sido coincidência, pois é a escola que 
ela valoriza como fonte legítima do conhecimento e como forma de 
atualizar sua disposição. Sua busca por conhecimentos foi patente ao 
fazer uma especialização à distância em Psicologia da Aprendizagem, 
ao buscar ingressar no Mestrado em Educação e na realização do 
curso de Mestrado Profissional em Ensino de Física. Mesmo próxima 
dos 60 anos de idade, essa busca ainda é muito latente em Sophia, 
haja vista que ela sempre retorna à universidade para a realização de 
cursos de curta duração: “[...] eu estou sempre na [universidade], eu 
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fico sabendo dos cursos, eu pego essas coisas e levo para as escolas”. 
Além disso, estava cursando graduação em Astrofísica e se sentia 
completamente realizada com o curso e com os conhecimentos nele 
adquiridos: “Astrofísica é tão legal, eu gosto tanto [...] eu tenho oito 
anos para encerrar a Astrofísica, então eu estou indo assim uma 
disciplina de cada vez, sem pressa, aprendendo mesmo. Eu não estou 
aprendendo para passar, mas aprendendo mesmo, para entender 
mesmo, muito legal”.

Experiências relativamente semelhantes: Desde a primeira 
infância, Sophia integrava um contexto que, embora de muitas 
dificuldades, valorizava a educação escolar, as práticas de leitura 
e de música. Assim, desde pequena, passou por experiências de 
socialização em um ambiente marcado por práticas artísticas e de 
leitura: “Principalmente a família da minha mãe, uma família que eu 
não posso dizer culta, com pouca escolaridade, mas que gostava muito 
de ler, de poesias, de tocar, a gente tinha saraus em casa, tocavam 
violino, violão”. Nesse sentido, sempre no contexto familiar, Sophia 
atualizava sua disposição, algo que podemos evidenciar pela sua 
influência na trajetória do filho, como também de outros membros da 
família: irmãos e sobrinhos. Como ela mesma disse: “[...] eu me orgulho 
disso [...] vamos puxando, vamos puxando a cordinha e todo mundo 
vai indo junto, é legal isso”. Também com seus alunos e respectivas 
famílias, ela procurava incentivar o estudo e mostrar a satisfação 
que isso poderia acarretar. Quando fez o curso de especialização, 
optou por desenvolver seu projeto de monografia junto às famílias 
na perspectiva de estimulá-las a estudarem com os filhos. É bastante 
evidente como ela experimentou o ensino superior e a pós-graduação 
quanto à sua dedicação e esforço em dar continuidade aos estudos, 
sobretudo, durante o MP, quando precisou fazer quimioterapia. 

Transferibilidade de contextos: Em todos os contextos de 
socialização que pudemos identificar na história de Sophia, isto é, 
na família, na escola básica, no ensino superior, na pós-graduação 
e nas escolas onde vinha exercendo sua profissão, a disposição de 
Sophia se manifesta e se atualiza. 
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Inibição: Essa disposição de Sophia não se manifestou apenas 
nos momentos em que não havia condições para tanto, ou seja, 
quando ela estava vivendo uma crise familiar ou financeira, ocasiões 
que lhe exigiam outras disposições para poder enfrentar e sair da 
crise. Foram basicamente os períodos da adolescência, quando saiu 
de casa, e os primeiros anos de vida de seu filho, quando precisava 
dar mais atenção a ele.

Hipótese 2: Disposição à resiliência

Descrição. A palavra “resiliência” é uma palavra que tem 
origem no latim do verbo silie (saltar) com o prefixo re (novamente). 
A Física a utiliza para significar a capacidade que alguns materiais 
têm de receber impactos, se deformar e retornar à forma original, 
como é o caso do aço, uma liga metálica altamente resiliente: forte 
como ferro e maleável como o ouro.

Em analogia ao significado atribuído pela Física à palavra 
resiliência, a Psicologia passou a se valer do termo com a intenção 
de representar características pessoais, tais como, a capacidade de 
lidar com os próprios problemas, superar obstáculos e adversidades, 
bem como resistir à pressão em situações adversas sem entrar em 
pânico (como recomenda o Guia do Mochileiro das Galáxias). Um 
sujeito resiliente pode ser considerado aquele que encontra maneiras 
criativas de sair de um problema, de enxergar a vida com esperança, 
de alegria e sonhos e de buscar o controle da vida. A resiliência 
implica também assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas, 
buscar autonomia e estabelecer vínculos sociais e familiares. 

Atualmente, a palavra resiliência refere-se a várias atitudes e 
posicionamentos com os quais os sujeitos enfrentam as adversidades 
a que estão submetidos, tais como, autocontrole, otimismo com a vida, 
serenidade, empatia, autoconfiança, entre outras características que 
contribuem decisivamente para o enfrentamento de contrariedades, 
de contratempos e do estresse, sem sucumbir a eles.
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Gênese: Essa disposição parece ter se constituído como 
parte do patrimônio de Sophia já no período de sua infância, mais 
especificamente na adolescência, passando por atualizações durante 
sua vida adulta. O contexto familiar que vivenciou foi marcado por 
muitas dificuldades: “eu tinha uma situação familiar complicada, 
faltava tudo na minha casa, comida, e eu vivia num ambiente que 
não era muito saudável”. Juntos, seus pais procuraram enfrentar 
essa situação durante bastante tempo. No entanto, seu pai não 
suportou as adversidades que se avolumaram depois do nascimento 
dos três filhos, entregando-se à bebida e abandonando a profissão 
de marceneiro. Certamente não teve resiliência suficiente para evitar 
sucumbir àquela situação difícil que lhe exigia muita criatividade, 
determinação e esperança de uma vida melhor. Ao contrário, a 
mãe mostrou-se determinada o suficiente para criar seus três filhos 
praticamente sozinha, convivendo boa parte de sua vida com um 
marido alcoólatra. Somente quando Sophia saiu de casa ainda 
adolescente, a mãe separou-se do marido, que foi morar com a irmã: 
“ele estava morando com a irmã dele que também enfrentou uma 
barra pesada. Viver com um alcoólatra é muito complicado”. Mesmo 
assim, Sophia mostrou-se orgulhosa de seu pai por ele ter aprendido a 
ler sozinho, apesar dos pais analfabetos que vieram da Europa. “Meu 
pai era muito inteligente e ele não se conformava com a situação e 
descambou a beber”. Também refere-se a seus avós por parte de mãe 
com admiração por também terem vindo de muito longe e conseguido 
se estabelecer no Brasil, apesar de todas as dificuldades que tanto 
eles quanto muitos imigrantes enfrentaram nessa empreitada. Um 
enfrentamento que a família de sua mãe parece ter vivenciado com 
otimismo, uma importante característica atribuída à resiliência: “uma 
família que eu não posso dizer culta, mas com pouca escolaridade, 
que gostava muito de ler, de poesias, de tocar, a gente tinha saraus 
em casa, tocavam violino, violão”. Tudo isso sugere que Sophia pôde 
vivenciar circunstâncias em que, apesar das muitas dificuldades 
pelas quais sua família esteve assujeitada, foi possível alcançar um 
patamar de vida bastante confortável, sobretudo por meio de muito 
esforço, otimismo, persistência e esperança. 
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Série de práticas coerentes: Em vários episódios de sua 
vida, Sophia demonstrou posicionamentos típicos do que hoje é 
denominado resiliência. Durante o período de sua adolescência, 
quando fugiu de casa, conseguiu por um ano viver sozinha e, embora 
não tenha dado detalhes sobre esse período, ficou evidente sua 
capacidade de se adaptar à situação, aprendendo a fazer artesanato: 
“hoje eu acho que seria muito mais complicado, hoje eu acho que teria 
caído no crack, naquela época não”. Ou seja, ela mesma reconhece que 
poderia ter tomado outros rumos na sua vida, mas não há como negar 
que encontrou uma saída criativa, ao aprender a fazer artesanato. Saída 
bastante conveniente, pois pôde atualizar a disposição ensinando a 
arte a todos da família e, desse modo, criando uma rede de apoio e 
proteção, outra característica da resiliência. Seus irmãos também 
não abandonaram a esperança de uma vida melhor e, assim, se 
aperfeiçoaram na arte do artesanato, cada um em um ramo específico. 
Por poucos períodos não estudou, mas sempre que aparecia uma 
chance, uma condição mais favorável, retomava os estudos. Já na 
vida adulta, quando sua situação financeira e pessoal estavam para 
ela muito difíceis, foi sozinha para bem longe de sua cidade natal 
e conseguiu mais uma vez não desanimar: “era bem interessante 
pensar: ‘ah, eu estou pelo menos a 2.000 quilômetros de qualquer 
conhecido’. [...] É bem interessante”. Longe de sua cidade natal, não 
apenas assumiu a docência com uma jornada bastante intensa, como 
realizou um curso à distância, demonstrando convicção nos seus 
projetos e capacidade de preservar sua vida e a de outros. Otimismo 
e determinação também marcaram o período em que cursou o MP, 
pois nunca faltou às aulas e aos encontros de orientação, mesmo 
fazendo quimioterapia: “eu fiz seis sessões de quimioterapia. Era de 
21 em 21 dias. Mas eu escolhi a sexta-feira justamente porque eu saía 
daqui [curso de MP] faceira, muito animada”. 

Experiências relativamente semelhantes: A vida de Sophia 
foi marcada por muitas adversidades, desde o tempo em que era 
criança. Tanto na família, quanto na vida profissional passou por 
experiências que lhe exigiram muita força, otimismo, autoconfiança 
e capacidade de preservar sua vida. 
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Transferibilidade de contextos: A trajetória de vida de Sophia 
deixa evidente que essa disposição sempre foi mobilizada por ela 
em diferentes circunstâncias, tanto no contexto profissional, ao 
buscar com determinação compreender as razões das dificuldades 
de aprendizagem de seus alunos em Física, quanto no contexto 
familiar, em que uniu a família e venceu dificuldades financeiras com 
criatividade. A ruptura com uma situação insuportável e um novo 
começo, quando explorou as oportunidades oferecidas pelas novas 
circunstâncias, é também um movimento de Sophia que exercita sua 
criatividade. Noutras palavras, sua trajetória demonstra capacidade 
de adaptação às oportunidades que novos contextos puderam lhe 
oferecer em diversas circunstâncias: ao recusar a bolsa do colégio 
particular e ao se adaptar à escola pública; ao decidir se matar e à 
conveniência em ouvir o “papinho de aranha” de um desconhecido; 
a “fuga” de casa e a vida no Litoral de São Paulo, quando aprendeu a 
fazer artesanato; a ruptura com a docência e a adaptação a uma nova 
profissão, por sua vez, abandonada para voltar à docência com novas 
perspectivas; a “fuga” para o Norte do país (rompendo os vínculos 
pessoais e profissionais) e a adaptação às novas oportunidades que 
lá apareceram; a ruptura com as aulas que não contribuíam para a 
aprendizagem da maioria dos alunos e as mudanças de suas práticas 
didático-pedagógicas. Enfim, uma forma peculiar de enfrentar as 
dificuldades. 

Inibição: Não se percebe, ao longo da trajetória, contextos em 
que essa disposição não tenha se anunciado. Talvez, quando Sophia 
pensou em se matar, momentaneamente essa disposição tenha 
sido inibida. Mas foi um momento passageiro que logo deu lugar 
a sua capacidade de administrar emoções e se adaptar a uma nova 
perspectiva.
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Helena tem 32 anos, é solteira e bióloga. Sua família é de 
classe média baixa, com escolarização de nível médio ou superior. 
Sua avó e tias maternas são professoras e proprietárias de uma 
escola que oferece todos os níveis da educação básica. Helena, sua 
única irmã e seus primos cresceram próximos a esse ambiente, 
frequentando a escola da família durante toda sua escolarização. 
Seus pais se separaram quando ela ainda era adolescente. Helena 
foi criada e continua morando em uma espécie de condomínio 
construído e habitado por diversos membros da família materna. 
Esse contato intenso, embora tenha promovido o desenvolvimento 
da disposição ao modo escolar-pedagógico de aprendizagem, 
presente em diversos contextos de socialização vivenciados, não 
levou sua família a incentivar Helena a seguir a carreira docente 
devido ao baixo retorno financeiro. Não sendo aprovada em 
Medicina, Helena optou por Biologia (licenciatura e bacharelado). 

A partir do segundo ano da graduação, começou a lecionar 
na escola da família, na qual ainda se mantém. Ingressou no 
mestrado profissional ao final da graduação, com o interesse na 
área de Educação Ambiental. Esse período foi marcado por um 
aprimoramento nos conhecimentos científicos e educacionais, 
por relações de parceria com a comunidade acadêmica e pela 
ressignificação do espaço escolar e da pesquisa sobre a própria 
prática. O mestrado criou condições para Helena construir 
sua carreira docente no ensino superior, tão idealizada por ela 
desde antes da graduação. Sua criação, marcada por princípios 
religiosos, moralistas e patriarcais, fez de Helena uma professora 
que busca ser o exemplo para seus alunos, mantendo distância 
entre vida pessoal e profissional e manifestando uma disposição 
à renúncia de si. A boa relação com a escola se reflete também em 
uma imagem positiva e otimista da docência e na busca de uma 
boa relação aluno-professora. As relações com outras pessoas 
são marcantes em sua trajetória e também constituem um traço 
disposicional. 
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Além de lecionar para os ensinos fundamental e médio, 
trabalhou por alguns anos com a Educação de Jovens e Adultos e 
atualmente trabalha em uma instituição pública de ensino superior 
com a licenciatura. Ingressou no doutorado com o intuito de 
aprender mais sobre Educação em Ciências, desenvolver-se para 
formar professores, aprimorar sua prática docente e continuar 
atuando no ensino médio e no ensino superior.
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Sua família paterna é de origem humilde, seus avós saíram 
do nordeste do Brasil, migrando para outros estados em busca de 
melhores oportunidades de trabalho, até se estabelecerem em uma 
metrópole. Seu pai iniciou o ensino superior, mas não o concluiu por 
ter sido aprovado em concurso público com nível técnico na área 
da saúde, no qual permaneceu até a aposentadoria. Em comparação 
com a família materna, Helena mantém pouco contato com a família 
de seu pai. Por outro lado, sua família materna tem propriedades 
e influências políticas. Seu avô trabalhou como alfaiate e herdou 
dinheiro da família. Sua avó concluiu o curso normal superior e 
atuou como professora. Seguindo seu exemplo, as sete filhas do casal 
cursaram o magistério e uma segunda formação técnica ou de nível 
superior. A mãe de Helena fez curso técnico em enfermagem, era 
funcionária pública e atuou também como professora. 

Suas tias possuem uma escola fundada na década de 1980 
pela avó materna, onde Helena cresceu e trabalhou por muitos anos, 
primeiro como monitora, depois com aulas de reforço e atualmente 
como professora. Localizada em uma cidade próxima a uma metrópole, 
a escola é pequena, tem uma única turma de cada ano em cada período 
e, em geral, os alunos a frequentam desde a educação infantil até a 
conclusão do ensino médio. Helena tem uma relação muito próxima 
com a família materna. Após a separação dos pais, na adolescência, 
passou a morar em uma espécie de condomínio, em que vivem 
diversos membros da família, construído em um terreno doado pela 
avó materna para reunir todas as filhas. Seus 14 primos cursaram 
ensino superior, porém ela é a primeira da família a frequentar uma 
universidade pública e a fazer pós-graduação. Sua única irmã, mais 
velha, é licenciada em Letras, atua como professora na escola da 
família e é casada com um professor dessa escola. 

Sua criação foi marcada por princípios religiosos, alguns dos 
quais Helena mantém até hoje, como ir à missa aos domingos e se 
envolver em grupos ou projetos da igreja católica. A avó materna 
era muito rígida, controlava a vida pessoal e profissional das filhas e 
netas, por meio de valores moralistas e patriarcais: “tem coisa que a 
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gente tem que fazer escondido, por exemplo, viajar com o namorado. 
A gente tem que falar ‘não, mas minha sogra vai’, não pode viajar 
só com o namorado, não pode ser declarado”. Em contrapartida, as 
mulheres da família sempre foram incentivadas a serem financeiramente 
independentes, estudarem e terem uma profissão. Essa autoridade da 
avó era também em função de a família gerenciar uma escola e da 
posição que as professoras deveriam assumir para os pais e alunos. 

Uma trajetória escolar intensa e familiar

Helena estudou na escola da família desde a educação infantil 
até o ensino médio, seguindo o lema de que “filho de dono da escola 
tem que dar o exemplo”. Desse modo, ela, a irmã e os primos não tinham 
“regalia” nenhuma, não podiam se envolver em brigas entre alunos, 
ganhar concursos promovidos pela escola, participar das festas de 
professores e sobretudo deveriam se destacar academicamente. Sua 
mãe era muito rígida e castigava, inclusive fisicamente, as filhas, caso 
não seguissem o esperado, “nossa obrigação era tirar nota 8 para 
cima e quando cheguei com esse 6 [se referindo a uma nota baixa 
que tirou em uma prova] lá em casa, minha mãe pegou e me deu 
umas cintadas”. Além disso, sua mãe era extremamente preocupada 
com a organização do material escolar e da casa, hábitos que Helena 
repudiou e negou na adolescência, mas desenvolveu na vida adulta. 

Sua infância foi marcada por um ambiente de práticas escolares. 
Além do horário das aulas, ela estudava em casa fazendo as tarefas 
diárias exigidas, participava de atividades extraclasse – como aulas de 
dança e música oferecidas na escola –, buscava ajuda das professoras 
(que eram suas tias) quando tinha dúvidas: “para caligrafia, no meu 
caso, eu ia para casa da tia Joana, a de matemática era a tia Maria, quem 
tinha dificuldade de português, estudava na casa da tia Tereza, era 
assim”. Por ser uma escola particular, Helena sempre teve incentivo 
para ser aprovada no vestibular: “saia do ensino médio para prestar 
vestibular, não havia outra opção”. 
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Apesar das cobranças familiares por bom desempenho escolar 
e aprovação no vestibular, Helena teve uma boa relação com a escola, 
que descreve como um ambiente agradável, familiar, acolhedor, no 
qual todos se ajudavam coletivamente. Criavam-se vínculos entre 
alunos, pais e professores, pois era um lugar divertido e com muito 
respeito, “a gente gostava muito de ficar na escola, o ambiente era 
muito bacana!”. Era um local onde o conhecimento era trabalhado 
“de uma forma muito gostosa”. Quando ainda estava no ensino 
fundamental, ela já ajudava as tias a cuidar das crianças na escola e 
posteriormente atuou como monitora de algumas disciplinas, sem 
considerar isso como um trabalho, pois ela acredita que “ganhava na 
experiência”.

Ela cita, de forma muito clara, diferentes professores e 
professoras que foram marcantes; lembra os nomes, a aparência 
física e o tom de voz. Por exemplo, a professora da segunda série, cuja 
amorosidade “foi extremamente marcante!”; a professora carinhosa da 
quarta série; a professora de matemática, que era ruim por ser distante 
dos alunos; o professor “gatíssimo”; o professor divertido; o professor 
que também era cunhado; outra professora amorosa; a professora 
de história, dinâmica, “muito marcante, era uma baixinha de cabelo 
ruivo, bocão e ela falava num tom de voz bem marcante”; o professor 
sério convidado para ser paraninfo da turma, muito profissional que 
gerava admiração dos alunos e relacionava a matemática com a vida 
real; a professora cativante e divertida, “a gente aprendia de uma 
forma muito fluída”; o professor de literatura contador de histórias, 
com voz suave que encantava e despertava o interesse dos alunos; 
o professor de genética brincalhão que “conseguia trazer casos 
interessantes da genética aplicados às teorias que eram trabalhadas”; 
a professora ruim que não criava vínculo e não interagia, “era meio 
que uma transmissão de conhecimento, a interação era muito pouca 
ou quase nada”, entre outros professores marcantes. 

Esse conjunto de experiências com a escola e a docência 
parece ter constituído a gênese de uma disposição ao modo escolar-
pedagógico de aprendizagem, que foi atualizada em outros contextos 
diacrônicos e sincrônicos da sua vida.
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A escolha pela Biologia e o início da 
atuação como professora

No final do ensino médio, Helena pensou em cursar Medicina 
para lecionar no ensino superior. Prestou esse vestibular, mas não foi 
aprovada. Depois preferiu um curso que aliasse os conhecimentos de 
Medicina com a licenciatura, daí a opção pela Biologia (licenciatura e 
bacharelado), no qual foi aprovada na primeira tentativa. No segundo 
semestre do curso de Biologia, começou a se dedicar à docência, 
dando aulas na educação infantil na escola da família; no quarto 
semestre, assumiu as aulas de Ciências no ensino fundamental e até 
o final do curso foi ampliando as turmas, chegando à carga horária 
total. Só depois de concluir a graduação, aos 26 anos, sentiu-se 
segura para assumir o nível médio. Ela continua lecionando nessa 
escola. Ao mesmo tempo que representou uma experiência formativa 
importante para sua trajetória docente, a relação com a família e a 
escola levou a um reforço de sua disposição à renúncia de si, em que 
Helena se esforça para manter uma imagem de professora e mulher 
de acordo com as expectativas moralistas de seus familiares.

Dividindo a atenção entre a graduação e o trabalho, as 
disciplinas da educação não lhe despertavam tanto interesse quanto 
as científicas. Helena só buscou optativas voltadas para o bacharelado 
e se interessou apenas por aquelas oferecidas pelos professores do 
núcleo de educação científica que eram do final do curso. Considerava 
as disciplinas da faculdade de educação ruins, pois eram oferecidas 
para alunos de formações muito distintas. Em função disso, não se 
interessou por projetos de extensão ou pesquisa voltados ao ensino 
de ciências e à docência. Não buscava aprofundar os conhecimentos 
nessas disciplinas, pois se considerava um pouco imatura e confiava 
na sua experiência em sala de aula, investindo em novas estratégias 
através dos colegas professores e de “tentativa e erro”. 
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O período da graduação foi  caracterizado por um 
desenvolvimento profissional pautado na aprendizagem de conteúdos 
científicos, principalmente das disciplinas do bacharelado, por 
pouca aprendizagem na área pedagógica e na formação pela prática 
sustentada pelos conhecimentos familiares que “davam certo”, 
assim como os conhecimentos de sua prática e da troca com outros 
docentes. As disciplinas científicas, com as quais Helena sentia 
grande afinidade, e as atividades voltadas para sua área específica 
foram mais significativas, conduzindo-a a uma participação mais 
ativa em sua formação. Em relação ao aprimoramento didático-
pedagógico, as referências e lembranças são negativas, levando-a a 
rechaçar os seus professores da faculdade de educação e a criticar a 
própria instituição por considerá-la pouco preocupada com o ensino 
e a formação para a docência. Apesar de ter iniciado a profissão 
docente durante a graduação, as disciplinas voltadas para a educação 
tiveram pouco efeito em suas reflexões e práticas docentes daquela 
época. Seu efetivo aprimoramento profissional se dava na construção 
de sua prática docente que exercia em paralelo à formação, pelas 
relações afetivas, pelos saberes da experiência transmitidos entre 
gerações (mãe e tias) para ela e pela própria prática docente. Por 
outro lado, sua dedicação ao curso superior lhe “abria portas” para 
a profissionalização e a impulsionava para a carreira docente no 
ensino superior.

Ao final da graduação, aos 27 anos, Helena prestou um concurso 
para cargo temporário na Secretaria de Educação. Ela foi aprovada e 
passou a dar aula para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de 
continuar lecionando na escola da família. Foi uma experiência muito 
diferente, que a fez repensar tanto seus propósitos ao ensinar quanto 
a dicotomia entre um ensino “decoreba” versus uma formação mais 
ampla para os alunos. Nessa mesma época, ingressou no Mestrado 
Profissional (MP), buscando uma colocação no nível superior, além 
da expectativa da troca de experiências sobre metodologias e do 
aprofundamento na educação ambiental.
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O mestrado profissional: um novo olhar 
para a docência

O projeto do MP foi bastante aprimorado ao longo do curso, 
mas a ideia inicial era estudar algum aspecto da educação ambiental 
no Ensino de Ciências. Ela indicou uma professora conhecida da 
graduação como orientadora, por sugestão de outra professora da 
graduação, em função da educação ambiental. Ao longo do mestrado, 
através das discussões com a orientadora, e com as disciplinas 
cursadas, a proposta foi ampliada e revisada principalmente quanto 
à metodologia de pesquisa, fundamentação teórica e revisão 
bibliográfica. Sua nova proposta era levantar as concepções sobre 
uma temática ambiental de seus alunos do ensino fundamental.

No mestrado, Helena vivenciou um estudo acadêmico intenso. 
Ela diz ter adorado as experiências, ficou “empolgada”, e não tem 
críticas sobre o curso. Segunda ela, foram momentos de troca de 
conhecimentos com outras pessoas da área de educação e de outras 
áreas, o que possibilitou o enriquecimento de seus conhecimentos 
pedagógicos. Nota-se em Helena uma vontade de saber mais, e uma 
realização com o aprendizado: “quando eu estudo aquilo que eu 
gosto, que eu sinto prazer, eu aproveito!”. Ela diz ter sentido prazer 
em estudar para o mestrado e considerou todas as disciplinas muito 
boas, bem pensadas e distribuídas ao longo dos semestres. Destaca 
o aprimoramento de seus conhecimentos científicos e pedagógicos, 
tanto em biologia quanto em educação, promovido através das 
leituras intensas do MP, decorrentes das disciplinas e indicadas pela 
orientadora. Comenta ainda sobre o desenvolvimento de uma nova 
visão de ciência, mais problematizadora, e sobre o enriquecimento 
das questões pedagógicas, advindo da troca de experiência com os 
colegas nas disciplinas. Segundo ela, a maior contribuição para sua 
pesquisa foi a qualificação, em que recebeu orientações teóricas e 
metodológicas sobre a continuidade do trabalho, principalmente 
quanto a sua proposta inicial de intervenção, o que lhe deu segurança e 
dinamismo para novos investimentos na investigação e na conclusão 
da dissertação.  
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Outro aspecto que se destaca durante o MP são as relações 
interpessoais tanto com a orientadora quanto com os colegas de 
curso que foram marcantes e fundamentais para atribuir significados 
estáveis e deixar marcas profundas e transformadoras em sua forma de 
ser, ver e estar na profissão. Ela cita a orientadora em vários momentos 
da entrevista, desde um distanciamento inicial quando foi sua aluna 
na graduação, passando pela ajuda ao longo do desenvolvimento do 
projeto, até os comentários sobre a vida pessoal e a carreira acadêmica 
que a ajudaram em questões profissionais e pessoais – quando sua 
mãe faleceu no primeiro ano do MP ou quando foi aprovada em 
concurso público. A orientadora conseguia acalmar suas angústias 
sobre a pesquisa, fundamentar teoricamente seu projeto e também 
dar espaço para ela trabalhar sem pressão. 

O mestrado lhe permitiu acompanhar algumas aulas da 
graduação, mas ela queria explorar mais esse aspecto. Um ano após 
concluir o MP, pediu para acompanhar as aulas da sua orientadora 
e depois foi aprovada em um processo seletivo como professora 
substituta, atuando na educação científica e no estágio supervisionado 
no ensino superior de Biologia. Gostou muito de ampliar sua visão, 
formando os formadores. Para Helena, é interessante “estar no 
ensino superior por trabalhar com pessoas que estarão em sala de 
aula posteriormente”, novamente reforçando seu modo escolar-
pedagógico de aprendizagem e ensino. Ela também trabalhou com 
uma disciplina de educação ambiental e outras do curso de Biologia. 
De modo geral, Helena percebe que conseguiu pesquisar a própria 
prática e se sente pronta para desenvolver novas pesquisas. Ela atribui 
ao mestrado a sensação de estar aberta a novas perguntas e não mais 
buscar só respostas prontas. É bem provável que os eventos mais 
marcantes e que auxiliaram sua entrada no ambiente de formação 
acadêmica tenham sido a satisfação com os conhecimentos científicos 
e educacionais adquiridos durante o curso, o convívio frutífero com 
os colegas de curso e o apoio afetivo e intelectual da orientadora. Para 
ela, o período do MP foi impulsionador para construir uma carreira 
docente no ensino superior e consolidar uma busca permanente pelo 
desenvolvimento profissional na docência e na pesquisa. 
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Durante esse processo, Helena adequou sua prática docente, 
mudando a forma de compreender a aprendizagem dos alunos e 
reorganizou a condução do seu ensino, pois passou a considerar 
mais o papel da linguagem que o professor usa e acrescentar mais 
questionamentos, visando construir o conhecimento com os alunos. 
Mudou ainda os recursos didáticos e introduziu a abordagem de 
temas polêmicos no seu ensino. Até pessoalmente ela acredita que 
se abriu mais para receber críticas e conseguiu aprender bastante 
com essa abertura. Nesse mesmo período, dois anos após concluir 
o MP, ingressou em uma IES pública para trabalhar com ensino 
médio e superior (licenciatura), através de concurso que não exigia 
doutorado. Ao longo desse processo, ela cita novamente o apoio da 
orientadora, que a ajudou a planejar a própria carreira. 

É muito forte em Helena o interesse em atuar no ensino 
superior, que surgiu na adolescência quando queria cursar Medicina. 
Inicialmente, era atraída pelo maior prestígio desse nível de ensino, 
atualmente, se interessa pela possibilidade de formar futuros 
professores, de trabalhar com alunos mais maduros e desenvolver 
pesquisas. Ela se considera “apaixonadíssima de coração inteiro” pela 
licenciatura. Além do ensino superior, Helena gosta de lecionar no 
ensino fundamental pelo tempo maior de experiência com esse nível, 
pela liberdade de “poder criar mais”, pelo foco não ser o conteúdo e 
por poder considerar o interesse dos alunos. 

A docência como identidade 
e projeto de vida

Percebe-se, nessa professora, uma paixão pela docência, “eu 
adoro sala de aula, não consigo me desvincular disso”. Podemos 
inferir que seu interesse esteja relacionado ao contato constante 
com o ambiente escolar desde a infância. Rodeada por professores, 
vivendo a rotina de uma escola gerenciada pela família, tendo boas 
experiências na universidade, Helena desenvolveu certo fascínio 
pela docência. A boa relação com a escola se reflete também na sua 
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visão sobre ser professora. Ela valoriza uma boa relação professor-
aluno, pois isso “influencia com certeza e bastante o conhecimento, 
muito, muito mesmo!”. Para ela, professor é alguém “com muito 
conhecimento”, que ocupa um altar, “um intocável”, alguém para 
admirar e respeitar. Além disso, acredita que “é impossível não criar 
um vínculo” com os alunos, eles são o motivo para ela estar na sala 
de aula, uma relação respeitosa e agradável é fundamental para o 
processo de ensino e aprendizagem.

Em suas aulas, tenta aproximar o conteúdo com a vida dos 
alunos, se adaptando ao que eles gostam e querem, “são os alunos 
que ditam muito o que eu vou fazer [...] tento realmente fazer com que 
a teoria não fique só pela teoria, mas que eles percebam que aquilo 
ali não é só para passar no vestibular, tem a ver com a vida deles”. 
Ela sente muito carinho pelos alunos, refere-se a eles com orgulho e 
ternura, demonstra preocupação e uma vontade imensa de estar em 
sala de aula: “é o que eu sou, é o que gosto, não me vejo fazendo outra 
coisa, a minha identidade é construída também pela minha identidade 
profissional”. 

Algo que a atrai na docência é a dinamicidade, a possibilidade 
de fazer coisas novas, diferentes e múltiplas. Ela afirma que sente 
“agonia de ficar parada”, gosta de estar acelerada e se sentir cansada 
com o trabalho, acredita que seja semelhante à mãe, que tinha duas 
profissões e também era agitada. Valoriza as experiências adquiridas 
na prática e se considera uma professora tolerante, paciente, 
expansiva, engraçada, que procura ouvir os alunos e sempre pensar 
no coletivo. Por outro lado, na vida pessoal, ela diz ser teimosa, dura, 
intolerante e tem aprendido, com a profissão, a buscar um equilíbrio 
entre esses extremos. 

No início da carreira, teve medo de não atender às expectativas 
dos alunos e dos pais dos alunos. Ela afirma que estudava mais os 
assuntos para não duvidarem do seu conhecimento e confiarem 
no seu trabalho. Para superar os desafios da docência, baseia-se 
na experiência profissional, na troca com outros professores e nas 
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vivências pré-profissionais do ambiente familiar no qual se formou 
“sem querer querendo”. Segundo ela, com a prática, aprendeu a ser 
mais sábia, a ouvir mais e a não discutir com os alunos. 

Sobre a organização para preparar e dar aula, Helena tem 
procedimentos bem estabelecidos, devido sobretudo à experiência há 
mais de 10 anos como docente. Mesmo não sendo muito planificadora, 
ela estabeleceu alguns mecanismos: “No começo, eu pegava uma 
folha em branco, dobrava, pegava os livros sobre o assunto e fazia 
um compilado e aí eu seguia um pouco esse compilado. Eu colocava 
as palavras-chaves no quadro, com giz, e a gente ia tratando esses 
assuntos, eu fazia o seguinte: para não haver muita interferência 
e não ter uma quebra de ideia, eu colocava na lousa, falava sobre 
alguns tópicos e perguntava: ’galera, agora é a aula de vocês, vocês 
têm alguma dúvida?’, e abria para as dúvidas. Então, solucionava 
as dúvidas e voltava para terminar o assunto.”. Aos poucos, foi 
incorporando o uso de mídias como vídeos e apresentação de slides 
e destaca que hoje já não segue mais o “papelzinho”, as coisas “já 
estão na cabeça”, as aulas são adaptadas conforme o interesse e a 
necessidade dos alunos. 

Algo que se destaca em sua trajetória é a preocupação com 
a imagem que passa para os alunos. Buscando ser um exemplo, ela 
escolhe roupas “adequadas”, inclusive para usar fora da escola, evita 
lugares onde sabe que poderá encontrar os alunos ou pais de alunos, 
como festas: “eu tinha medo, por exemplo, de encontrar pai e mãe de 
aluno ou o próprio aluno em algum lugar e eu estar tomando uma 
cerveja, acho que eles ficariam chocados com isso, aí chega segunda-
feira ‘ai gente, eu vi a professora, vi a tia no barzinho tomando uma 
cerveja’”. Esse cuidado se reflete também nas suas relações sociais, 
pois Helena evita contatos não profissionais com os alunos. Essa é 
uma imagem que ela faz questão de manter, embora não pareça gostar 
disso. É como se Helena buscasse uma separação entre a profissão 
e a vida pessoal, inclusive tentando se manter neutra em assuntos 
polêmicos (política, origem da vida, etc.) no convívio com os alunos. 
A pouca idade de Helena e sua formação rígida e moralista parecem 
explicar essa preocupação.
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Na IES em que trabalha atualmente, ela deixou as aulas do 
ensino médio para assumir a direção de pesquisa, ensino e extensão, 
a convite do diretor. É um cargo temporário e esclarece que “direção 
é bacana, mas não é meu forte. Eu gosto de sala de aula. E no próximo 
semestre vou para sala de aula, vou ficar na direção, mas estarei em 
sala de aula!”. Para Helena, vários fatores a fizeram “chegar onde 
chegou”, tais como o desejo de Deus, as oportunidades que teve, as 
pessoas que encontrou pelo caminho, a determinação e a busca de 
seus objetivos. Surpreende-se por ter alcançado o sucesso tão jovem 
e acredita que, no futuro, conquistará muito mais. Além disso, no 
contexto acadêmico, ela frequentou alguns eventos da área para 
apresentar seu trabalho do mestrado e pensar em propostas para 
um doutorado. Ao concluir o MP, Helena prestou a prova para o 
doutorado em ensino de ciências e não foi aprovada na arguição, 
segundo ela, por ter ficado nervosa e estar insegura quanto ao 
projeto. Ela pretendia fazer uma disciplina como aluna especial para o 
doutorado, mas perdeu o dia da matrícula, pois estava viajando. Dois 
anos depois, tentou novamente e, aos 31 anos, ingressou no curso 
de doutorado na mesma universidade e com a mesma orientadora. 
Pretende, nesse curso, aprender mais sobre educação em ciências, 
desenvolver a formação para formar professores, aprimorar a prática 
docente e poder atuar no ensino superior. 
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Hipótese 1: Modo escolar-pedagógico 
de aprendizagem

Descrição: Trata-se de um princípio que se manifesta na forma 
escolar-pedagógica de aprendizagem através da classificação, estudo 
dividido em etapas, chamadas orais, resolução de exercícios, busca 
por fontes confiáveis (livros, professores, revistas, vídeos), entre 
outras práticas tipicamente ensinadas na escola. Lahire (2004, p. 40) 
define essa disposição em oposição ao modo prático de aprendizagem 
relacionado à “aprendizagem no local de trabalho”, à “imitação prática, 
impregnação e identificação”. No retrato sociológico de Marianne, 
Lahire (2004) afirma que ela se manifestava através de uma relação 
intelectual com a arte moderna, incluindo a busca de informações 
sobre as obras de arte em documentários, livros, assinatura de revistas, 
visitas guiadas em museus. No caso de Helena, essa disposição está 
relacionada ao modo como ela aprendeu os conteúdos escolares em 
toda sua escolarização (do ensino fundamental ao doutorado), se 
manifesta também na forma de preparar e conduzir suas aulas, na 
escolha e permanência da profissão docente e no desenvolvimento 
do mestrado. 

Gênese: Sua infância foi marcada pelo ambiente de práticas 
escolares. A forte influência da família, constituída praticamente por 
professoras, contribuiu para a constituição dessa disposição. 

Série de comportamentos, atitudes e práticas coerentes: 
Destacamos um conjunto de comportamentos que evidenciam a 
marca das práticas tipicamente escolares na trajetória de Helena: 
na infância, Helena tinha um sólido hábito de estudo ao cumprir 
todos os deveres escolares. Em sua casa, havia uma biblioteca e um 
espaço de estudos que ela frequentava regularmente, reproduzindo 
os espaços escolares. Quando necessário, buscava ajuda das tias-
professoras para aprender outros assuntos, como caligrafia; em 
nenhum momento pensou em buscar formas autodidatas de aprender; 
ela percebia os estudos como um compromisso, sentia-se pressionada 
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para ser aprovada no vestibular e, apesar disso, gostava de estudar. 
Durante a graduação, continuou mantendo hábitos e interesse 
pelo estudo; na pós-graduação, não se importava em estudar aos 
finais de semana ou em períodos pouco típicos, como a madrugada. 
Helena conhece os horários e as condições (como locais silenciosos 
próximos do contexto escolar) nos quais “rende” mais; escolheu a 
docência como profissão, contexto no qual sua disposição encaixa-
se e atualiza-se. Para lecionar, Helena investe em modos tipicamente 
escolares: organização e ensino sistemático dos conteúdos, por 
meio de fichamentos e compilação de temas relevantes. No curso 
de mestrado, o desenvolvimento do projeto de pesquisa envolvia a 
adaptação de uma visita de campo a biomas brasileiros (prática não 
escolar) em uma atividade escolar sistematizada e planificada.

Experiências relativamente semelhantes: As experiências 
escolares constantes de atuação na escola da família como aluna, 
ajudante e professora marcaram toda sua adolescência e início 
da vida adulta. Morar com a família e continuar vivenciando fora 
do trabalho as discussões e temáticas da escola que eles possuem 
também representa uma forma de contato com a experiência escolar. 
Após a graduação, ela investe na docência como profissão e se 
aprofunda em estudos na área de educação, novamente vivenciando 
temas, valores e contextos escolares. Na atuação em nível superior, 
Helena forma professores e novamente está imersa em um contexto 
fortemente marcado por experiências escolares.

Transferibilidade de contextos: Como indicado, além das 
vivências e contextos escolares e acadêmicos como aluna da educação 
básica, superior e de pós-graduação, Helena transfere essa disposição 
para sua atuação profissional como professora e pesquisadora. 

Inibição: Não encontramos elementos relacionados à ativação 
dessa disposição no contexto religioso, visto que Helena não mantém 
hábitos de leitura, estudo ou ensino sobre religião; trata-se de 
uma prática pouco sistematizada e mais espontânea. Além disso, é 
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importante destacar que sua atuação docente foi ressignificada no 
mestrado, fugindo de práticas consideradas tipicamente tradicionais. 
Entendemos que isso não representa uma inibição dessa disposição, 
uma vez que a relação com a escola como espaço formal de ensino 
e aprendizagem parece ter se mantido.

Hipótese 2: Disposição à renúncia de si

Descrição: Princípio relacionado à abstenção de prazeres, 
vontades ou práticas importantes para o sujeito em função de 
condicionantes externos. No retrato sociológico de Sébastien, Lahire 
(2004, p. 240) discute essa disposição, afirmando que a profissão de 
subalterno ocupada por esse indivíduo solicita “disposições para 
fazer o que lhe pedem para fazer [...] uma capacidade em aceitar 
uma renúncia de si”. Em Helena, essa disposição se manifesta na 
dedicação de grande parte do seu tempo e recursos aos estudos e à 
vida profissional e abdicação de outras atividades. Além disso, ela 
procura ter uma postura respeitável com os alunos, privando-se de 
práticas prazerosas e de lazer. As exigências externas (da escola, 
das tias/professoras, da família, da profissão) contribuem para a 
constituição de uma disposição à renúncia de si em função de suas 
crenças e valores. Assim, por exemplo, ao evitar uma viagem sozinha 
com o namorado, Helena consegue manter o respeito aos valores 
familiares e cultivar a relação afetiva com a família, tão importante 
para ela. Outro exemplo é deixar de frequentar um show para não 
encontrar alunos e poder manter uma relação respeitosa, decente 
e profissional com eles. Tudo se passa como se o valor atribuído às 
relações com o outro (família e alunos), fortes e sólidas, corroborasse 
para a renúncia de suas vontades.

Gênese: Essa disposição parece sofrer influência da família 
materna, com uma criação patriarcal, moralista e religiosa. Por meio 
de uma socialização ideológica-simbólica (LAHIRE, 2004, p. 335), 
a família impôs à Helena um modo de ver e agir no mundo. Essa 
influência familiar é fortalecida pela figura da mãe, muito rigorosa e 
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organizada. A separação dos pais e seus impactos para a reputação 
da mãe em sua família parecem ter sido uma situação determinante 
em relação a essa disposição. No contexto escolar, Helena também 
era cobrada para ter um bom desempenho acadêmico e ser o exemplo 
para os outros alunos (por ser familiar às donas da escola).

Série de comportamentos, atitudes e práticas coerentes: 
Helena trabalha até o limite, gosta de se sentir cansada pelo trabalho 
ou pelo estudo. Repetindo seus comportamentos como filha de uma 
professora e proprietária da escola, Helena tenta ser um exemplo e 
separar totalmente a vida pessoal da vida profissional, mantendo 
neutralidade e distanciamento profissional por receio que falem ou 
tenham uma imagem negativa dela. Apesar de ser jovem, na presença 
dos alunos, Helena procura ser um exemplo de “boa professora”: ela 
evita usar determinadas roupas; frequentar certos lugares (como 
show e bares); não mantêm hábitos como paquera ou consumo de 
bebidas alcoólicas; não fala sobre determinados assuntos pessoais; 
restringe o acesso dos alunos às suas redes sociais; evita mostrar sua 
opinião sobre assuntos polêmicos. Para ela, um professor é alguém 
que merece respeito, tem muito conhecimento, é intocável e está num 
altar, assim, ela tenta passar essa imagem de si para seus alunos. 

Experiências relativamente semelhantes: As experiências 
profissionais e a relação que vem desenvolvendo com seus alunos 
representam experiências em que essa disposição se manifesta. 
Além disso, sua vida pessoal é marcada pela renúncia de si em 
função da abdicação de uma vida social e afetiva mais intensa, 
que implicaria em desagradar seus familiares e alunos. Assim, ela 
vivencia experiências familiares que reforçam esses comportamentos 
considerados adequados. A frequência à Igreja e o contato com 
esses valores morais também contribuem para a constituição dessa 
disposição.

Transferibilidade de contextos: Como destacamos, essa 
disposição se manifesta no contexto profissional, ao buscar uma 
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conduta adequada e rigorosa, e no contexto pessoal, ao acatar as 
“normas” da família (para relacionamentos, por exemplo) e evitar 
frequentar determinados lugares para não encontrar os alunos. 

Transformação/inibição: Não encontramos elementos 
relacionados à ativação dessa disposição no contexto de práticas 
esportivas. Na infância, a pedido da mãe, Helena fez jazz, balé, 
teclado e natação, mas não gostou de nenhuma dessas atividades, 
acabando por abandoná-las, pois se considerava muito desastrada e, 
na vida adulta, não mantém nenhuma atividade física. Ou seja, ela 
não se abstém de suas vontades (descanso e conforto) em prol do 
desenvolvimento de hábitos esportivos. 

Competência organizadora

Uma das coisas que mais gosta na profissão docente é a 
dinamicidade, a possibilidade de não ficar parada e fazer coisas 
diferentes. Ao longo de sua vida, Helena fez várias atividades ao 
mesmo tempo: estudava e ajudava na escola quando criança; estudava 
e trabalhava durante toda a graduação; trabalhou em diferentes 
lugares ao mesmo tempo (na EJA, na escola básica, no ensino 
superior). Ela desenvolveu uma competência para organizar as tarefas 
e dar conta de diferentes atividades concomitantes. Lahire (2004, p. 
331) diferencia uma disposição de uma competência afirmando que 
esta é “[...] uma capacidade, uma potencialidade e não uma inclinação 
relativamente permanente.”, está ligada a uma circunstância ou 
prática bem específica e é mobilizada em função de contextos 
(tarefas, atividades) particulares. No retrato sociológico de Clotilde, 
Lahire (2004, p. 157) propõe que esse sujeito dispõe de competências 
planificadoras necessárias à organização da contabilidade do lar, 
“[...] mas não dispõe da tendência espontânea que a faria aplicar 
regularmente tais competências.”. Para o autor, “a competência não 
faz a disposição [...]”. Em Helena, essa organização permitiu continuar 
lecionando na escola da família enquanto estudava (educação básica 
e superior) e trabalhava em outras instituições. Assim, ela pôde 
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manter as relações com o outro (família, professores e alunos), tão 
importantes para ela. Essa competência organizadora tem origem 
nas atitudes da mãe de Helena que era bastante rígida e reflete-
se também no cuidado com a casa, no planejamento financeiro 
doméstico, no preparo das aulas; ela também se preocupa com a 
falta de tempo e sente a necessidade de maior organização para se 
aproximar dos amigos e otimizar o tempo de estudo e trabalho. 

O trabalho interpretativo das 
disposições e o risco da coerência

Além das disposições identificadas em seu retrato sociológico 
ao modo escolar-pedagógico de aprendizagem e à renúncia de si e 
da competência organizadora, observamos que a relação com o outro 
é um aspecto bastante presente em sua trajetória. Segundo Lahire 
(2004, p. 318), “a busca de coerência (e de recorrência) não deve levar 
o pesquisador à redução de qualquer objeto a um princípio único de 
coerência”. Portanto, passamos a detalhar os aspectos da relação de 
Helena com os outros buscando evidenciar porque ela não poderia 
ser agrupada em um conjunto de propriedades que constituiriam 
uma disposição.

Helena estabelece relações fortes e sólidas com diferentes 
pessoas em sua vida. Para ela, a família representa uma base, um 
porto seguro, uma referência para a vida pessoal (apesar de questionar 
alguns valores impostos) e profissional; seus amigos são esporádicos 
e a relação mais próxima é com a família. Já os professores são os 
exemplos de boa conduta, aqueles que dominam o conhecimento e 
por isso podem ajudar outras pessoas. Da mesma forma, os alunos 
são aqueles que devem ser ouvidos, respeitados e considerados 
os protagonistas do processo de ensino e aprendizagem. Esse tipo 
de relação com o outro esteve presente em diferentes contextos e 
situações: na infância e na adolescência, Helena passava a maior 
parte do tempo na escola com os primos, amigos ou ajudando as 
professoras a cuidar das crianças; na graduação, lecionava na escola 
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da família como voluntária e gostava muito por ser um ambiente 
acolhedor, de troca e cooperação. Ela concebe a docência como uma 
possibilidade de ajudar na formação científica e pessoal dos alunos 
e encontra no ensino superior um contexto propício para a formação 
de outros formadores; valoriza a relação com a orientadora, que 
é muito próxima e a ajudou em diferentes momentos da sua vida 
profissional e pessoal; destaca os professores com os quais pôde 
criar vínculos de amizade e respeito (na escola, na graduação e na 
pós-graduação); busca ter uma “relação saudável” com os alunos, 
considerando suas necessidades e interesses, por acreditar que esse 
tipo de relação favorece o aprendizado; tem como hábitos “culturais” 
ocasionalmente ir em baladas, barzinhos e shows com os amigos. 
Por outro lado, para estudar, ler ou descansar, Helena prefere ficar 
sozinha. 

Apesar desses dados, não entendemos que essa relação se 
constitua em uma disposição por não apresentar um caráter de 
princípio gerador da ação como esquema mental ou comportamental. 
Percebemos que, com os colegas professores e do mestrado 
profissional, ela não estabelece vínculos, não destaca amizades ou 
pessoas presentes e importantes em sua vida além da família, evita 
determinados locais públicos, temendo encontrar seus alunos ou 
respectivos pais. Além disso, existem fortes dicotomias associadas 
à relação que ela estabelece com os outros: a necessidade de 
proximidade versus a imposição de um distanciamento profissional 
em relação aos alunos; a diferença entre ser uma professora gentil e 
amigável versus ser uma pessoa explosiva e direta; o gosto por práticas 
solitárias (de estudo e leitura) versus a escolha e permanência em uma 
profissão que envolve o coletivo. Helena ressalta que vivencia “uma 
briga interna” para buscar um equilíbrio entre esses modos opostos 
de agir. Desse modo, a busca pelo outro não parece ser um esquema 
mobilizado por Helena como parte de seu patrimônio disposicional. 
Destaca-se também a influência da complexa e significativa relação 
estabelecida entre a família e a escola na gênese e na força das 
disposições identificadas em Helena, que também parece suprimir 
a necessidade de criação de novos vínculos com outras pessoas fora 
desse núcleo familiar.
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Mariana1 é casada, tem 38 anos, três filhos e é licenciada em 
Física. Seu pai é engenheiro e empresário aposentado. Sua mãe 
é pedagoga, mas nunca atuou na área e trabalhou com o marido 
na parte administrativa da empresa da família. Sua única irmã, 
mais nova, também é engenheira. Na infância, Mariana estudou 
em diferentes escolas particulares e sempre buscou destacar-
se academicamente. Praticou vôlei como atleta profissional e 
cursou inglês, sendo fluente nessa língua. Uma gravidez não 
planejada na adolescência mudou seus planos e as expectativas 
da família em relação ao seu futuro. Optou por um curso noturno, 
a licenciatura em Física, para poder trabalhar na empresa do pai 
e, posteriormente, como professora de inglês. 

No decorrer da graduação, casada com seu primeiro marido, 
engravidou novamente e, após se formar, trabalhou em diferentes 
escolas particulares, principalmente para poder manter bolsa 
de estudos para os filhos. Sofreu algumas dificuldades durante 
esse período, em função do divórcio e da sobrecarga de trabalho, 
porém concluiu a graduação com êxito. Se considera dedicada 
e esforçada. Fez diferentes cursos de formação continuada, 
desde uma especialização em Matemática administrativa até o 
mestrado profissional, dez anos depois de iniciar a docência. Com 
o mestrado, pôde legitimar práticas de ensino relacionadas ao 
uso de tecnologias, consideradas inovadoras e muito valorizadas 
por essa professora. 

Em seu segundo casamento, casou-se com um engenheiro, 
com quem teve mais um filho. Sempre contou com o apoio pessoal 
e financeiro dos pais e do marido. Sua vida corrida, envolvendo 
longas jornadas de trabalho e vida familiar intensa, é regulada 
por seu forte pragmatismo e organização. Em parceria com uma 
professora de inglês e com apoio de uma empresa multinacional, 
fundou uma empresa com cursos para formação de professores. 
Sempre envolvida em práticas coletivas, desde os treinamentos de 

1 Agradecemos imensamente aos colaboradores Paulo Lima Junior, Priscila Brandão e Willian Ney Sousa de Farias Junior pela condução 
sagaz e atenta de duas das três entrevistas realizadas com Mariana.
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vôlei acredita no poder do grupo para a resolução de problemas. 
Futuramente, pensa em investir no empreendedorismo e fazer o 
doutorado, pois assim poderá atingir um público maior e deixar 
o seu legado, “plantando uma semente”, como formadora de 
professores. 
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A família materna de Mariana é de origem humilde. Os avós 
saíram do Nordeste para trabalhar com garimpo em uma metrópole 
brasileira. Dos oito filhos do casal, apenas a mãe de Mariana cursou 
o ensino superior (fez Pedagogia em uma faculdade particular). Seus 
tios estão todos empregados ou aposentados, mas não possuem 
imóveis próprios. Por outro lado, sua avó paterna, de origem 
europeia, estudou até o primeiro grau e seu avô, também oriundo 
do Nordeste, era analfabeto. Estabeleceram-se na região próxima à 
metrópole, trabalhando como comerciantes. Seus dois filhos cursaram 
universidade pública, sendo o pai de Mariana engenheiro. 

Sua mãe trabalhou em uma empresa gráfica antes do casamento 
e durante a infância de Mariana e de sua irmã, dois anos mais nova. 
Ela se casou grávida e, por incentivo do marido, cursou Pedagogia, 
mas nunca atuou na área. Seu pai trabalhou em uma grande empresa 
de telecomunicações e, com os rendimentos desse emprego, junto 
com outros sócios, fundou uma empresa do mesmo ramo: “a nossa 
vida era a empresa [...] a gente participava dos eventos, conhecia 
todos os funcionários, era da família mesmo, estávamos sempre 
envolvidas”. Isso garantiu à família um elevado padrão de vida na 
infância e adolescência: moravam em uma grande residência em um 
bairro bem localizado, próximo a clubes; tinham diversos automóveis, 
empregada doméstica, computador e celular, pouco típicos para a 
época; viajavam frequentemente para a praia ou lugares turísticos; 
tinham uma biblioteca em casa, através da qual Mariana desenvolveu 
o gosto pela leitura, enfim, levavam “uma vida confortável”.

Uma trajetória escolar marcada pela 
competitividade

Sua escolarização básica foi em diferentes instituições 
particulares. Mariana foi alfabetizada em casa pela mãe antes do 
ingresso na escola e, por esse motivo, entrou em uma turma mais 
avançada: “a professora identificou que eu já conhecia as letras e 
sugeriu para minha mãe que eu fosse adiantada [...] fiz todos os 
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deveres de três meses de aula [em um final de semana] porque era a 
forma que eu tinha de provar para ela [professora] que eu conseguia 
seguir [...]”; isso foi motivo de orgulho para ela e principalmente para 
o pai, “era um troféu”. No ensino fundamental, ela e a irmã mudaram 
para uma escola mais próxima da residência na qual permaneceram 
até o ensino médio. Neste período, estudaram em uma grande rede 
por decisão do pai que queria as filhas em um colégio de excelência 
para, assim como ele, cursarem Engenharia e herdarem a empresa 
da família: “meu pai sempre foi muito exigente [...] ele queria um 
filho menino e teve uma menina, ele falava ‘a educação que vou 
dar para ela é uma educação de menino’, éramos os meninos do 
meu pai”. Ela e a irmã eram muito próximas do pai, faziam muitas 
atividades juntos, tais como, assistir e praticar esportes, consertar 
eletrodomésticos em casa e construir brinquedos, “nunca fomos 
criadas como princesas”. O pai era mais bravo, explosivo, muito 
exigente e cobrava bons resultados das filhas. Mariana afirma que ela 
era ainda mais impactada pelo projeto que o pai construiu para ela, 
vendo-o como um herói durante muitos anos, ao passo que sua irmã 
se mostrava indiferente a essa representação. A mãe era mais calma 
e a acompanhou durante o período de alfabetização; posteriormente, 
o pai, que “era muito solícito”, ajudava com os estudos.

Em um ambiente familiar que valorizava a educação, Mariana 
dedicou-se a ser “a grande promessa da família” através dos estudos. 
Sempre teve muito apoio, financeiro e pessoal, dos pais para continuar 
estudando. Ela e a irmã eram muito disciplinadas, “primeiro a 
obrigação e depois a diversão [...] sempre tivemos hábitos de estudo 
[...] éramos muito focadas”. Essa dedicação e expectativas familiares 
refletem-se na autocobrança e autoexigência de Mariana para ser a 
melhor aluna e se destacar, “eu nunca fui uma pessoa muito inteligente, 
sempre fui muito dedicada aos estudos [...] eu era muito exigente 
comigo mesma porque tinha um pai muito exigente com resultados 
acadêmicos”. Ela afirma que não gostava de errar e tinha dificuldades 
para lidar com o fracasso: “falhar era uma coisa muito complicada 
na minha vida”. Sentiu-se frustrada quando ingressou em uma nova 
escola no ensino médio e não ficou “na turma dos mais inteligentes”; 
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dedicou-se a mudar essa situação e ter acesso ao ensino de melhor 
qualidade: “eu queria provar que eu merecia ficar na primeira turma, 
então dei um jeito de subir minhas notas para isso”. 

Desde a infância, Mariana cursou inglês e é fluente nessa 
língua; esse era um custo extra fácil de pagar e no qual seus pais 
faziam questão de investir. Isso a ajudou na educação básica, pois 
“era uma matéria a menos para pensar”. Além da segunda língua, 
Mariana praticou esportes na infância e na adolescência. Ela jogava 
vôlei e chegou a competir como atleta profissional, “o esporte 
sempre foi muito importante na minha vida [...] sempre foi uma 
parte muito divertida”. O interesse iniciou-se no ensino fundamental 
na escola, que incentivava fortemente práticas esportivas, e nos 
clubes poliesportivos frequentados pela família. Seus pais iam aos 
jogos e incentivavam as filhas a praticar atividades físicas (fizeram 
vôlei, jazz, natação e handebol). Mariana acredita que o esporte 
a ajudou a superar obstáculos, “a primeira coisa que eu aprendi a 
desenvolver no voleibol foi a minha resiliência”, no sentido de aceitar 
os erros que fazem parte do jogo; a trabalhar em grupo, perceber as 
potencialidades de cada membro da equipe; a ter ambição, vontade 
de participar e ganhar e a desenvolver a capacidade de treinar em 
busca da perfeição. 

Os pais de Mariana sempre foram muito liberais com as 
filhas; no início da adolescência, elas frequentavam festas e muita 
“balada”. Havia “um combinado” com o pai de que elas poderiam sair 
de casa desde que fossem ótimas alunas, “eu saia para onde queria”. 
Mariana gostava dessa liberdade, sentia-se madura por frequentar 
esses ambientes ainda muito jovem, sair para festas e voltar às 5h da 
manhã, conviver com drogas, mas não usá-las, fazer “tudo aquilo que 
um adolescente deve fazer”, ser uma boa aluna e atleta. Ela começou a 
namorar muito cedo, “eu tinha 11 anos e queria namorar”, e o pai, “não 
sabendo como dizer não”, aceitou a situação, “a sexualidade lá em casa 
era uma coisa muito aberta [...] nunca tive nenhuma represália”. Ela 
conta que sua mãe a levava ao ginecologista e sua família orientava 
e conversava abertamente sobre métodos anticoncepcionais.
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Aos 16 anos, no final do ensino médio, Mariana engravidou de 
um namorado que conheceu no voleibol: “eu tomava anticoncepcional, 
meu filho é filho da pílula, ele é 1 em um milhão”. Esse acontecimento 
marcou uma crise na família e mudanças na vida de Mariana, “foi 
um momento muito difícil”. O pai demorou para aceitar, justamente 
por ter sido sempre “muito liberal” e discutir abertamente sobre sexo 
seguro em casa. Ele não imaginava que isso pudesse acontecer com a 
filha; foi “a maior decepção” para ele, tanto que chegou a sugerir que 
ela fizesse um aborto, mas deixou-a livre para escolher: “vamos fazer 
o que você quiser”. A mãe pediu apenas para que ela não parasse 
de estudar: “minha filha, você só vai me prometer uma coisa, você 
nunca vai deixar de estudar nessa vida [...] isso não pode te impedir 
de continuar tendo uma vida acadêmica”. Esse apoio a “empoderou 
muito”, pois sabia que poderia contar com a ajuda dos pais para 
continuar estudando. Além disso, a resistência adquirida no esporte 
fizeram-na levar adiante a gravidez, “uma coisa eu tinha certeza, se 
eu me dedicasse a qualquer coisa que fosse fazer, mesmo que elas 
não estivessem nos meus planos no momento, eu conseguiria me 
sair muito bem porque até então tudo que tinha feito com muita 
dedicação tinha dado certo”. 

Diante dessa nova responsabilidade, decidiu procurar um 
emprego, pois embora os pais fossem ajudá-la, ela não poderia 
depender integralmente deles: ela morava com eles e não tinha 
gastos, porém queria ser capaz de comprar as fraldas do filho. Além 
disso, sua mãe a ajudava a cuidar da criança quando ela precisava 
estudar, mas não quando queria sair e se divertir. Apesar da mudança 
brusca, ela nunca recusou a possibilidade de ser mãe e enfrentou 
todos esses desafios. Após concluir o ensino médio, foi contratada 
como secretária em uma escola de inglês. Com o tempo, ela passou 
a lecionar inglês nessa escola.
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A formação em nível superior e as 
primeiras experiências como professora

Em busca “de um curso de alta demanda”, Mariana prestou 
vestibular para Enfermagem por ser o mais próximo de Medicina. 
Ela não poderia cursar Engenharia, como queria inicialmente, pois 
não tinha atingido a pontuação necessária para aprovação. No ano 
seguinte, começou a fazer cursinho pré-vestibular para tentar uma 
vaga em um curso noturno da área de Ciências da natureza, mais 
acessível para ela: “eu tinha chegado à conclusão que os cursos diurnos 
na universidade não eram feitos para uma pessoa que precisava 
trabalhar”. Ela tentou o curso de Biologia e não foi aprovada; no 
outro ano, tentou novamente o curso de Física, “que tem tudo a ver 
com a área que eu gosto”, e foi aprovada, “nem acreditei [...] foi uma 
festa [...] até ganhei um celular na época”. Apesar disso, a escolha 
do curso não foi bem vista pelo pai, “era como se eu tivesse acabado 
com todos os planos que ele fez pra mim”, ele dizia: “dar aula é coisa 
de pobre”. 

Durante a graduação, Mariana estudou no período noturno e 
trabalhou durante o dia, primeiramente na empresa do pai, fazendo 
desenhos técnicos, e posteriormente na escola de inglês, como 
secretária e professora. No decorrer do curso, Mariana engravidou 
novamente e divorciou-se do pai de seus filhos, após um relacionamento 
conturbado e abusivo. Nesse contexto, estava sozinha com apoio 
apenas da sogra, pois seus pais haviam vendido a empresa da família 
e se mudado para outro estado. A sobrecarga de trabalho, de estudos 
e o cuidado com os filhos fizeram com que Mariana pensasse em 
desistir do curso, que “era muito difícil”. Ela trancou a matrícula e 
tentou vestibular para Administração; não sendo aprovada, voltou 
para o curso de Física, “mais uma vez minha resiliência foi posta à 
prova”. Sem tempo para se dedicar ao curso, Mariana reprovou em 
algumas disciplinas. Ela acredita que os colegas de turma foram 
fundamentais nessa época, “eu tinha bons amigos que me ajudaram 
muito, sempre formávamos grupos de estudo, eles me ensinavam o 
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que eu não conseguia aprender”. Esse foi um momento muito delicado 
para Mariana, pois ela não recebia apoio dos professores “muitas 
vezes eles diziam ‘eu não tenho nada com isso, não é problema meu’ 
ou então ‘não bastou ser burra uma vez e arranjou outro filho’”, mas 
ela via isso como um desafio a ser enfrentado: “agora eu vou provar 
que mesmo com dois filhos, trabalhando o dia inteiro [...] eu também 
consigo fazer [...] por mais que parecesse uma coisa ruim, eu encarava, 
‘ah é, então você vai ver’”.

Essa necessidade de aprovação, reconhecimento e até certa 
competitividade torna-se emblemática em uma vivência citada 
por Mariana em relação ao presente de formatura que ela e a irmã 
receberam do pai, “quando eu me formei na [nome da universidade], 
eu ganhei um anel de formatura do meu pai, quando a minha irmã 
se formou em Engenharia, ela ganhou uma caneta Mont Blanc, e 
aquilo para mim foi uma frustração tão grande, por que ela ganhou 
uma caneta Mont Blanc e eu não? Então eu questionei meu pai e 
ele disse ‘essa caneta é para uma pessoa que vai assinar projetos, 
você vai assinar diários’. Naquele dia, eu falei: ‘A pessoa se esforça 
a vida inteira, estuda igual a uma condenada e só por que ela vai 
assinar diário, não pode ser com uma Mont Blanc’. Mas guardei isso 
comigo e meu atual marido ficou sabendo dessa história e me deu 
uma Mont Blanc de presente [...] com um cartãozinho dizendo assim 
‘para aquela que forma todos os engenheiros, médicos, advogados, 
diretores’ [...] e fez questão de me entregar na frente do meu pai o 
presente, no Natal [...] foi uma resposta porque o feito da minha irmã 
era tão grande quanto o meu”. 

No final da licenciatura, ela “já tinha muitos contatos” e logo 
começou a trabalhar como professora em uma escola particular. A 
escolha da docência em instituições privadas foi devida à viabilidade 
de sustento e garantia de uma boa educação para os filhos, “com 
salário de professora eu não conseguiria arcar com a mensalidade de 
duas crianças [...] ser professora me trouxe a possibilidade de dar uma 
excelente formação para os meus filhos”. Após três anos na mesma 
escola, Mariana “teve um desentendimento” com a direção ao criticar 
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o material que estavam adotando por ser “cheio de erros [...] muitos 
problemas conceituais”; isso não foi bem visto e ela se desligou 
da instituição. Nesse momento, contou com o apoio financeiro da 
mãe, “liguei para minha mãe e disse que não tinha condições de 
ficar trabalhando lá ‘se eu ficar desempregada a senhora me ajuda? 
me manda um dinheiro?’ ela falou ‘não, pode sair, se você acha que 
esgotou todas as possibilidades de trabalhar nessa instituição porque 
aí você se sente humilhada, sente que está sofrendo assédio, você 
não precisa trabalhar, minha filha’”. 

Saindo dessa escola, ela entrou em contato com colegas 
professores buscando novas oportunidades. Ingressou em outra 
escola semelhante à anterior, que também mantinha as bolsas de 
estudo para seus filhos. Pouco tempo depois, uma amiga professora 
da antiga escola a convidou para trabalhar em uma grande rede de 
ensino com melhores condições de trabalho, “ela me ligou e disse 
que precisava de um professor do meu perfil [...] o salário era 4 
vezes maior”. Nessa terceira escola, Mariana trabalhou por cinco 
anos como professora, coordenadora pedagógica e coordenadora de 
vestibulares, “eu sempre entro nos lugares para trabalhar e quando 
vejo estou trabalhando na coordenação ou cargo de chefia [...] sempre 
tive liderança [...] e me oferecem um outro cargo”. Após enfrentar 
alguns problemas de cunho trabalhista, decidiu tentar um concorrido 
processo seletivo de outra escola para garantir um emprego, pois 
como ela “reclamava demais”, corria o risco de ser demitida. Após 
passar pelas etapas do processo composto por “uma banca que assiste 
sua aula e no final tem uma sabatina com sete profissionais de áreas 
diferentes”, ela foi a única aprovada por todos os avaliadores. Nesta 
escola, Mariana teria tempo livre, poderia voltar para a universidade 
e continuar estudando. Assim, buscando retomar conteúdos de 
exatas, dois anos após concluir a graduação, ela fez um curso de 
especialização de administração em economia, “eu achava que estava 
esquecendo a parte matemática”. 

Aos 26 anos, casou-se novamente, com um engenheiro que 
trabalha como servidor público, e eles tiveram outro filho. Ela ressalta 
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que tem muito apoio e incentivo do marido para investir na carreira, 
ele é “alguém que me empodera MUITO” e lhe dá um suporte 
financeiro que, segundo sua perspectiva, ela nunca teve. A família 
tem um elevado padrão de vida, moram em um condomínio fechado, 
tem empregada, fazem viagens internacionais anualmente e esse 
casamento é “emocionalmente mais saudável” que o primeiro. Seu 
marido tem uma carga horária menor e cuida mais da casa e dos filhos; 
eles dividem as tarefas para que Mariana consiga gerenciar todas 
as suas atividades. Nessa mesma época, seus pais se divorciaram, 
pois sua mãe descobriu que ele tinha uma relação informal com 
outra mulher havia dois anos: “foi um choque [...] extremamente 
traumático [...] meu pai era um herói [...] a gente idolatrava ele”. 
Ela conta que sentiu a ruptura mais do que sua irmã, reforçando a 
importância que dava a ele. Com esse acontecimento, a relação de 
Mariana com o pai foi bastante abalada e atualmente eles mantêm 
contato “completamente formal [...] pouco afetivo”. 

O mestrado profissional como 
“empoderamento” e as novas 
perspectivas na carreira docente

Onze anos após concluir o curso de  Física, Mariana ingressou 
no Mestrado Profissional (MP). Esse curso era mais focado em 
conteúdos de física, em suas palavras, “quase um mestrado acadêmico 
em Física”, embora também tenha possibilitado algumas reflexões 
sobre seu ensino. Segundo ela, essa experiência a “empoderou muito” 
por trazer credibilidade para suas ideias sobre educação, “eu descobri 
que existe uma base conceitual para tudo [...] senti que um monte de 
gente já tinha pensado aquilo que eu achava que era inovação”. Em 
função do domínio do inglês, Mariana conta que costumava buscar 
novas estratégias de ensino em outras línguas e que isso “foi um grande 
salto na carreira [...] me abriu muitas portas para a vida profissional 
[...] me permitiu ter acesso a novas estratégias que ainda não estão 
disponíveis em português”. Além disso, ela experimentava muitas 
práticas em suas aulas e ao ensinar seus filhos, que encaminhavam 
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seu trabalho para as metodologias ativas, mesmo que ela ainda não 
conhecesse essa perspectiva teoricamente. 

O mestrado foi um momento de troca entre colegas e professores 
de física, “teve muita aprendizagem pelos pares [...] estudávamos 
em grupo nos meus dias de folga”. Além de repetir essa prática 
da graduação de estudo em grupo, revelando sua coletividade, o 
interesse por trabalhar em equipe se manifestou também nesse 
período da vida de Mariana e ela aprendeu a associar a física teórica 
com aspectos pedagógicos, “tivemos professores de núcleo bem 
duro que mostraram que a física tem esse caminho também, mas 
nós tivemos educadores bem orgânicos que mostraram que pode ser 
feito um balanço disso”. 

Na sua concepção, a graduação em Física e os cursos de 
pós-graduação possibilitaram um aprofundamento nos conteúdos 
científicos e a aquisição de um sólido repertório de conhecimentos 
sobre o conteúdo de exatas. Em relação aos aspectos tecnológicos, 
muito valorizados e utilizados em suas aulas, ela acredita ter 
desenvolvido por interesse próprio (“by myself”). No entanto, 
ela sente que ainda precisa de “uma estrutura pedagógica” com 
aprofundamento em teorias sobre aprendizagem que ela busca em 
outras áreas de conhecimento como design e marketing, “tem muita 
estratégia de design thinking que pode ser usada em sala de aula”. 

Por outro lado, o MP é considerado, principalmente, uma 
possibilidade de legitimar o conhecimento, de atestar as práticas de 
ensino que ela desenvolvia por meio das Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TIC). Ela conta que nem sempre era reconhecida 
na escola como uma professora que dominava o conteúdo de modo 
tão aprofundado quanto outros e que usava abordagens pouco 
tradicionais, vistas com desconfiança: “parecia que [o que] eu fazia 
não tinha validade nenhuma, eu era a ovelha negra, o fato de uma 
universidade ter acreditado nisso e dito ‘está aqui o seu diploma, 
você é mestre naquilo que realmente acreditava que podia ser feito’ 
isso me empoderou, eu não me sinto mais um peixe fora d’agua 
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no meu grupo de professores, eu sinto que ser diferente também é 
legal [...] é como se eu tivesse propriedade para falar disso, porque 
a gente viveu, experimentou e mediu [...] hoje em dia eu acho que 
meus colegas me respeitam mais intelectualmente”. Soma-se a isso 
o machismo enfrentado por essa professora durante sua carreira, 
“meu trabalho parecia inferior, meus colegas achavam que eu fazia 
uma grande besteira, que por ser mulher eu fazia algo para florear a 
aula”.

Além desse curso, ao longo da profissão ela fez outros, como 
letramento digital, oferecido por um dos colégios onde lecionou; 
uma formação complementar, na qual junto com outros professores 
considerados inovadores, foi selecionada para participar do programa 
oferecido pelo Google Teacher Academy; um curso de ensino híbrido 
a distância; outro online sobre práticas inovadoras em educação e 
outros de curta duração, principalmente, sobre assuntos relacionados 
à tecnologia que a interessavam muito.

Após mais de 10 anos com experiência na rede particular, 
Mariana participou de um concurso para docência na escola pública; 
ela sentia que tinha um compromisso social por ter feito universidade 
pública, “tinha que devolver para a sociedade de alguma forma 
aquilo que eu tinha recebido na universidade” e oferecer aos alunos 
da rede pública “boas aulas”. Assumiu o cargo, quatro anos depois 
do concurso, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) com aulas de 
matemática para o ensino fundamental e posteriormente física para 
o ensino médio, “foi um grande desafio” principalmente devido 
às diferenças culturais, sociais e econômicas entre os alunos da 
escola pública e da particular. Ao mesmo tempo, essa experiência 
fez Mariana ressignificar a carreira e “deu uma energia [...] foi uma 
injeção de ânimo” ao se deparar com um público diferenciado “que 
gosta da escola [...] e tem MUITA vontade de aprender”. 

Nesse ambiente, tentou trazer práticas relacionadas ao uso 
de TIC em sala de aula, como estava habituada na escola particular. 
Encontrou resistência da direção da escola e dos professores, mas 
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encarou como um desafio e desenvolveu diversas atividades por 
meio do celular e do computador com os alunos da EJA, “de novo na 
minha vida alguém disse que não ia dar certo e eu dei um jeito de 
dar certo”. 

Essa experiência lhe rendeu um convite para trabalhar com 
Ensino a Distância (EAD) para EJA e novamente encarou o desafio 
com uma possibilidade de ressignificar sua carreira. O trabalho teve 
retornos muito positivos e ela foi eleita coordenadora pedagógica de 
um projeto da Secretaria Estadual de Educação (SEE) para auxiliar 
outros professores a desenharem “trilhas de aprendizagem mais 
ativas”, usarem as plataformas de EAD de forma menos passiva 
e irem além da “aula tradicional”. Essa experiência com a EJA na 
escola pública mudou sua perspectiva para lecionar também na 
rede privada. Suas aulas foram reformuladas, passou a considerar o 
conteúdo como “um pano de fundo” e agir “muito mais pelo coração”; 
o objetivo passou a ser motivar os alunos que têm “condições de voar 
muito mais alto” e mostrar a importância de se aprender Física. 

Percebemos em Mariana o interesse e a iniciativa para trabalhos 
em equipe. O início da carreira foi de certo modo solitário, pois ela 
encontrava resistência em outros professores para compartilhar 
práticas de ensino, “as pessoas não gostam muito de contar 
como preparam suas aulas”. Percebendo isso como um aspecto 
negativo, Mariana sente que tem o compromisso de compartilhar 
suas experiências com outros professores e procura trabalhar em 
grupo, “hoje eu trabalho numa equipe onde nós dividimos tarefas, 
responsabilidades e aproveitamos aquilo que o outro tem de bom”. 
Ela cita exemplos de como busca trabalhar em equipe nas escolas 
em que atua “eu tenho um parceiro que é muito bom em preparar 
experiências de laboratório, quando eu preciso de uma experiência 
louca, falo com ele, por outro lado ele não tem a menor paciência 
para preparar uma atividade em que o aluno tenha que usar o celular 
ou que dependa de alguma tecnologia [...] a gente consegue ter essa 
sinergia”. Nesse ambiente de cooperação, ela acredita que pode 
contribuir, reconhecendo as potencialidades de cada um, “a sala de 
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aula é uma equipe [...] eu tenho facilidade em identificar os líderes 
[em um grupo de alunos] talvez pelo voleibol” e organizando as 
tarefas, “eu pegava as coisas que estavam no mundo das ideias e 
colocava numa planilha, num papel [...] vamos fazer uma lista disso 
que você está planejando”. 

“Deixar um legado” como projeto 
 de vida pessoal e profissional

Mariana se considera uma professora comunicativa e 
carismática, que emana uma motivação para inovar, sobretudo no 
sentido de planejar práticas de ensino mais ativas e centradas no 
aluno, “acredito de verdade que o ensino de física ajuda o jovem 
a ser criativo e ele sendo criativo em qualquer área vai poder ser 
alguém de alto impacto [...] são eles que vão resolver o problema 
da fome no mundo, encontrar a cura da AIDS, resolver o problema 
da moradia, da falta d’água”. Com a experiência em sala de aula, ela 
sentia que os alunos não aprendiam, que a aula não era motivadora 
e prazerosa para eles e para ela, era preciso mudar as estratégias, “a 
questão da motivação é que me incomodava [...] como vou inspirar 
esses alunos a seguirem carreira na área de ciências? [...] eu sentia 
que fazia muito bem essa aula tradicional, mas ela não me satisfazia 
porque era igual ao que todo mundo fazia”. O que mais a atrai na 
docência é o reconhecimento global ou pontual, como forma de 
mudança de vida, que ela pode trazer: “poder impactar na vida das 
pessoas, às vezes uma fala, um afago, uma conversa pode mudar a vida 
daquela pessoa e ela vai lembrar disso para sempre”. Mariana é uma 
professora querida pelos alunos, frequentemente recebe mensagens 
de ex-alunos, é convidada para ser paraninfa das turmas, ir em festas 
de aniversário, troca mensagens com os alunos fora da sala de aula 
e ganha presentes deles. Ela afirma que foi “picada pelo bicho da 
educação” e entende que seu papel como professora é “incentivar 
as pessoas a se tornarem um impacto positivo no mundo [...] é um 
papel social, impactar a sociedade para que seja mais justa”. 
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Mariana encontrou nas TIC uma oportunidade de inovação 
e participação. O interesse pela tecnologia pode ter surgido na 
adolescência quando trabalhava na empresa do pai, “a minha parte 
tecnológica foi desenvolvida lá, quando aprendi a mexer com 
autoCAD2”. Desde o início da docência, ela afirma que a tecnologia 
estava presente, mas de forma ainda muito incipiente e experimental, 
“no feeling”. Ela usava slides com Datashow (pouco comum para 
a época), organizava as notas dos alunos por meio de planilhas e 
desenvolvia projetos: “fiz projetos de fotografia de biomas, cheguei 
a fazer uma feira de ciências em que eles tinham que montar os 
experimentos”. Um dos colégios no qual atuou ofereceu um curso 
de inglês avançado para os professores, nessa ocasião, Mariana teve 
contato com uma professora de inglês (que futuramente se tornou 
sua sócia): “ela me serviu como modelo, eu via ela usando Twitter 
com a gente e achava que podia usar com os meus alunos também 
[...] algumas estratégias que acabei adotando eu tinha visto nesse 
curso”. Foi apenas durante o MP que pôde se aprofundar nos estudos 
teóricos sobre metodologias ativas. 

Para Mariana, os alunos não tinham interesse nas aulas e seu 
“papel de facilitadora” era aproximá-los dos conteúdos escolares. No 
entanto, sentia-se “um peixe fora d’água” quando tentava práticas 
de ensino mais inovadoras, principalmente por atuar em escolas 
particulares com aulas tradicionais voltadas para o vestibular, “fui 
MUITO criticada [...] muitas vezes eu ouvi ‘Mariana, por que você 
está reinventando a roda? As leis de Newton são as mesmas desde 
que Newton lançou o princípio, por que você quer ensinar isso de um 
jeito diferente?’”. Mesmo assim, desenvolveu diferentes atividades 
com TIC no ensino de física, por exemplo, antes de iniciar as aulas 
sobre leis de Newton, pediu para os alunos gravarem um vídeo curto 
e publicarem no YouTube falando sobre essas leis; na EJA, quando 
ensinava eletrodinâmica, pediu para os alunos fotografarem a tabela 
com dados elétricos da geladeira, levarem na aula e discutirem os 
conceitos, “dei meu WhatsApp pra eles, eles me mandaram a foto, 

2 Software do tipo CAD (computer aided design ou desenho auxiliado por computador) utilizado principalmente para a elaboração de peças 
de desenho técnico em duas dimensões e para criação de modelos tridimensionais. 
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peguei o projetor [...] e aí a gente começou a discutir ‘o que será que 
significa 4000 W?’ [...] e a gente foi construindo juntos o que era 
aquele conceito”; esse projeto foi desenvolvido no MP, no qual ela 
investigou o ensino de física por meio de redes sociais. Além disso, 
como resultado dessas experiências positivas, ela foi convidada a 
oferecer um curso sobre letramento digital pela SEE, “voluntariamente 
todos os sábados de manhã, por oito semanas, nos encontramos para 
discutir tecnologias em sala de aula”. 

O curso de aperfeiçoamento que Mariana fez, certificado pelo 
Google, logo após assumir a SEE, também relacionado ao uso de TIC 
em sala de aula, gerou grandes resultados. Foi uma “experiência de 
empoderamento” na qual encontrou um grupo de professores com 
ideais semelhantes aos seus e dispostos a pensar em práticas de 
ensino inovadoras, garantindo-lhe a sensação de “pertencimento”, de 
não se sentir mais excluída. A ideia do curso era propor um plano de 
ação, voltado para a educação, que pudesse impactar a comunidade 
local. Em parceria com Paula, outra professora do programa, Mariana 
propôs um curso de formação para professores da escola pública. 
Esse curso foi bem sucedido e as professoras ampliaram a proposta 
para mais educadores. No ano seguinte, com a ajuda do diretor da 
escola na qual lecionava, que ofereceu o espaço para realização do 
curso, e o apoio financeiro dos maridos, essas professoras realizaram 
a segunda edição do curso, que também foi um sucesso. Como 
consequência, o responsável pelo programa do Google se interessou 
pela proposta, sugeriu que o curso fosse ampliado para uma versão 
nacional e ofereceu financiamento para as próximas edições. Mariana 
também procurou apoio de instituições para a expansão, atendendo 
várias escolas. A proposta tomou grandes proporções e Mariana, 
juntamente com Paula, abriu uma empresa para gerenciar cursos 
de formação de professores, “hoje nós somos uma empresa limitada 
com duas sócias, tem até uma equipe que trabalha com a gente”. Essa 
conquista é motivo de orgulho e ela conta com o apoio da família, dos 
amigos e dos colegas de trabalho para investir na profissão, “cada 
curso que a gente faz eu recebo o feedback e ouço ‘nossa, esse curso 
mudou a minha vida!’”. 
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O empreendedorismo tem origens familiares. Mariana era 
“a filha do empreendedor”, além da convivência com a família 
e a possibilidade de trabalhar na empresa do pai, ela aprendeu 
sobre tecnologias, negócios, gerenciamento e finanças. A criação 
da empresa voltada para a formação de professores tem motivações 
pessoais, “é um projeto de vida”, para ela, sua “missão” agora é 
“empoderar professores” e não mais alunos; ela acredita que formando 
professores poderá “mudar o mundo” através da educação e deixar 
algo para as próximas gerações: “é aquela coisa do legado, né? [...] 
o impacto pode ser maior ainda se eu ajudar outros professores [...] 
é muito de mudar o mundo mesmo, o que eu quero deixar pra esse 
planeta quando eu não estiver mais aqui?”. Importante destacar que 
seu empreendedorismo se manifesta através do pragmatismo com 
que ela lida com as situações, ajudando a concretizar e traduzir ideias 
dela e de sua sócia na prática.

Para ela, diferentes acontecimentos foram importantes para 
a constituição da sua carreira, tais como: o trabalho na empresa do 
pai, quando teve o primeiro contato com a tecnologia; a experiência 
em diferentes escolas, que incentivaram sua formação docente e o 
aprendizado sobre a gestão da sala de aula; os colegas de trabalho 
e diretores das escolas onde trabalhou, que possibilitaram ricas 
trocas de experiência e apoio para crescer profissionalmente; os 
cargos de gestão que assumiu, que a ajudaram a entender melhor o 
funcionamento da escola e da sala de aula; a maternidade, pois ajudar 
os filhos a estudar a fez entender as dificuldades de aprendizagem; 
o MP que permitiu pesquisar a própria prática e dar credibilidade 
às suas ações educativas e a relação com os alunos, muito aberta 
e amigável, na qual ela aprendeu aquilo que faz bem e o que ainda 
precisa melhorar como professora. 

Em relação à maternidade, ela se sente “plenamente realizada 
como mãe, a experiência de estar em uma família é uma coisa incrível 
[...] minha família é a parte mais importante da minha vida”. Todas 
as decisões de trabalho de Mariana são negociadas e discutidas com 
os filhos e com o marido. Apesar disso, os filhos frequentemente 
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cobram mais a presença da mãe, demanda com a qual ela concorda, 
mas afirma que “escolhi uma carreira que não paga bem, então para 
eu ter um salário correspondente ao das carreiras que pagam bem, 
não tem jeito, tenho que ter dois empregos”. No tempo livre com 
os filhos, gostam de assistir TV, ir ao cinema e restaurantes, visitar 
amigos, frequentar parques perto de casa, conversam bastante e 
abertamente sobre diversos assuntos. A cada dois anos fazem uma 
grande viagem em família “para fazer coisas malucas, como esquiar, 
ir para a Disney”. Sempre quis ser mãe, apesar de não ter planejado, 
aceitou e recebeu “com muito amor”. Gosta desse papel e queria 
ter mais tempo para se dedicar aos filhos, mas não se sente culpada 
por isso: “eu sei que a maternidade precisa de mais tempo, mas eu 
gosto tanto de tudo que eu faço que meus filhos também precisam 
entender que eu sou uma pessoa apaixonada pelo meu trabalho [...] 
que a mulher hoje tem uma carreira, pode ser bem sucedida e que 
isso implica abrir mão de algumas coisas”. Na relação com os filhos, 
ela é bastante exigente e cobra bom desempenho (como cursar uma 
universidade pública, por exemplo), mas acredita ser diferente do 
seu pai, que a pressionava de modo intimidador para ser boa aluna 
e profissional, e busca ter uma relação mais amigável com os filhos. 

A terapia é algo muito frequente na vida de Mariana, que ela 
busca para ajudá-la a fazer escolhas ou entender conflitos já vividos. 
O primeiro contato com essa prática foi para superar o término 
traumático do primeiro casamento, posteriormente, quando os pais se 
divorciaram e agora, com o atual marido, faz terapia em casal. Mariana 
também já fez terapia familiar e individual e os filhos, inclusive, 
também participam. Por “ser muito imediatista”, prefere a terapia 
comportamental e não freudiana, pois gosta mais da interação com 
o terapeuta. Sente-se confortável com essa prática e sempre que tem 
algum problema procura ajuda: “eu sei que eu preciso, tenho plena 
consciência disso, gosto muito [...] quando a gente não sabe lidar 
com comportamento, a gente tem que ir em um especialista [...] sou 
super aberta quanto a isso”. No entanto, Mariana não se considera 
autorreflexiva por si só, apenas em função da terapia: “eu sou mais 
proativa, não sou de lamentar o que está ruim, resolvo aquilo que 
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tem que ser resolvido, sou mais prática”. Sua preferência por terapias 
comportamentalistas ao invés de psicanalistas também reflete seu 
pragmatismo.

Futuramente, Mariana pretende continuar investindo na sua 
empresa, afastar-se de alguma das escolas para fazer doutorado na 
área de formação de professores de física e continuar trabalhando 
na SEE com EAD. Isso depende da possibilidade de manter-se 
financeiramente apenas com os rendimentos do empreendedorismo: 
“meu diretor atual [da escola] me pergunta muito ‘você está preparada 
para alçar voos maiores? [...] uma hora você vai precisar voar mais 
longe’, mas eu ainda não tenho coragem [...] não sei, vamos ver”. 
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Hipótese 1: Disposição ao 
reconhecimento

Descrição: Diz respeito à busca de reconhecimento ou 
verificação daquilo que o indivíduo faz. Envolve a certificação de 
algo como autêntico, válido, certo, bom ou verdadeiro. Relaciona-se 
também à certa competição ou disputa pelo reconhecimento, por 
terceiros, das ações do indivíduo. Lahire (2004) identifica, no retrato 
sociológico de Clotilde Dutreille, que a busca de reconhecimento, 
por parte desse sujeito, está relacionada a disposições competitivas 
construídas em um ambiente familiar de cobranças por conquistas 
escolares. Em Mariana, essa disposição se reflete no seu modo de 
pensar e agir; ela vê o mundo como desafiador, cria desafios e quer 
ser reconhecida por seus méritos, “gosto de competição, gosto de 
desafios, da pessoa dizer que não funciona e a gente ir lá e mostrar que 
funciona”. Tal competição é mais como uma forma de se autoafirmar, 
de provar para si mesma (e indiretamente para os outros) que é capaz. 
Ela encontrou na docência uma possibilidade de reconhecimento 
(social e familiar) de sua prática e uma oportunidade de ser lembrada. 
Seu discurso é permeado pela palavra “empoderamento”, Mariana 
afirma que diversas pessoas e situações a empoderaram, ou seja, 
afirma que essas pessoas ou situações (mãe, pai, marido, colegas de 
trabalho, cursos de pós-graduação) lhe deram algum tipo de apoio 
ou certificação, reconhecendo o seu valor e fazendo com que ela se 
sinta segura e capacitada para agir no mundo.  

Gênese: Pode ter origem no contexto familiar em que os pais 
valorizavam as conquistas das filhas, premiando-as por seus méritos. 
Pelo fato de Mariana ser a filha mais velha, muito cobrada pelos pais 
para ser o exemplo, ela sentia a necessidade de se destacar entre a 
irmã e os colegas de escola. 

Série de comportamentos, atitudes e práticas coerentes:  
Mariana sempre buscou ser reconhecida como uma excelente aluna e 
para isso estudava arduamente. Na infância, fez o possível para poder 
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estudar em uma turma a frente da sua e no ensino médio batalhou 
para fazer parte da melhor classe do colégio. No ensino superior, 
esforçou-se para ser vista pelos professores como aquela que “dava 
conta” de fazer o curso de física mesmo com dois filhos e trabalhando 
o dia todo. No esporte, quando jogava vôlei, buscava “corresponder 
às expectativas” que sua posição como atacante demandava e 
desenvolveu uma “vontade de ganhar [...] de ser selecionada”. Na 
relação com o pai, ganhou um presente de formatura e acreditou 
merecer algo semelhante ao que a irmã havia ganhado, pois o mérito 
da irmã era “tão grande quanto” o dela, ou seja, ela queria que o pai 
engradecesse também a sua conquista, que a visse como legítima, tal 
como a da irmã. Mariana também exalta seu empenho nas primeiras 
gestações, na qual, teve que “correr atrás” e trabalhar para “pelo 
menos dar conta de comprar a fralda do meu filho”. Tudo se passa 
como se ela tivesse que provar para as pessoas a sua volta que ela 
era capaz de assumir a responsabilidade de educar os filhos, mesmo 
com pouco apoio. A busca pelo mestrado profissional envolve a 
validação de suas práticas de ensino, como um reconhecimento 
daquilo que ela faz em sala de aula e considera inovador, “é como se 
eu tivesse propriedade para falar disso”. No contexto profissional, 
também percebemos práticas originadas por essa disposição. Quando 
encontrava resistência em outros professores para implementar 
atividades com tecnologia em sala de aula, ela encarava isso como 
um desafio, como uma possibilidade de provar (para ela mesma 
talvez) que era capaz de ganhar esse desafio, “de novo na minha vida 
alguém disse que não ia dar certo e eu dei um jeito de dar certo”. A 
empresa que criou para formar professores Mariana acredita ser a 
sua “missão”, a sua possibilidade de “mudar o mundo” e “deixar o 
legado”, ajudando outros professores através da sua própria trajetória 
como docente. 

Percebemos que as práticas motivadas por essa disposição 
passam por diferentes momentos. Na escola, na universidade, no 
envolvimento com o vôlei, na relação com o pai e com os colegas 
de trabalho, Mariana buscava ser reconhecida por seus méritos 
e isso estava, de certa forma, relacionado a uma competividade 



296

desenvolvida nessas relações com os colegas da escola, do esporte, 
do trabalho e com a irmã. Por outro lado, com a profissão docente 
e como empresária, essa disposição leva a atitudes mais voltadas 
para um projeto de “mudar o mundo”, através da ação coletiva, de 
ser reconhecida pelo legado deixado na educação, de perceberem a 
sua história como motivadora para outros professores, de verem-na 
como uma pessoa a ser seguida. 

Experiências relativamente semelhantes: As experiências 
em que essa disposição foi mobilizada são escolares e acadêmicas. 
Influenciada por um modelo de escola meritocrática e uma forte 
cobrança dos professores universitários para se destacar, Mariana 
buscava ser reconhecida pelos pais e professores. No esporte, o 
reconhecimento, principalmente pela competitividade, está sempre 
presente para que, através da prática e do treino, alguns sejam 
selecionados e considerados bons atletas. Na atuação docente, o 
contexto escolar exige práticas de ensino “inovadoras”, asseguradas 
pela experiência e pelo título de mestre, e mostras de que é capaz de 
fazer algo diferente e também deixar um legado para as próximas 
gerações. Na relação familiar, o princípio de competitividade e o 
reconhecimento das conquistas individuais é um valor que Mariana 
compartilha com os filhos e é reforçado pela influência do marido. 

Transferibilidade de contextos: Repete-se em diferentes 
contextos, como no esporte, através da prática do vôlei; no familiar, 
principalmente na relação com o pai e com a irmã; no acadêmico, que 
inclui a escola e a universidade, e também no contexto profissional, 
na empresa que gerencia e nas escolas que leciona. Além disso, 
Mariana encontrou na maternidade um contexto de ativação dessa 
disposição, no sentido de (terceiros) reconhecerem o seu papel como 
uma mãe moderna, capaz de associar a carreira profissional com a 
maternidade , de criar filhos admiráveis e ter uma boa relação com 
eles, e também na possibilidade de deixar um legado através de seus 
filhos.
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Inibição: Não encontramos contextos em que essa disposição 
seja desativada.

Hipótese 2: Disposição à coletividade

Descrição: Princípio que leva a tendências e atitudes coletivas, 
em parceria com terceiros. Envolve a preferência por agrupamentos, 
associações e atividades em grupo. Em Mariana, manifesta-se em 
práticas voltadas para o trabalho em equipe e na opção por atividades 
que envolvam outras pessoas, desde escolha profissional até a 
vida pessoal (maternidade, lazer, hábitos culturais e de estudo). É 
importante destacar que, para Mariana, o grupo é uma forma de 
desempenhar tarefas de modo mais eficaz e produtivo; ela o entende 
como um tipo de apoio mútuo que mobiliza a ação.

Gênese: Pode-se deduzir que essa disposição resulta de sua 
socialização no contexto de práticas esportivas realizadas em grupo e 
na família, que sempre realizavam atividades juntos (principalmente 
com o pai). 

Série de comportamentos, atitudes e práticas coerentes: 
Mariana tem “muita facilidade para fazer amizade”, quando criança 
tinha muitos amigos próximos e faziam diversas atividades juntos na 
escola, no vôlei, iam a festas, frequentavam a casa um do outro, entre 
outras coisas. Na vida adulta, regularmente se reúne com os amigos, 
colegas de trabalho ou com a família para comemorações, aniversário 
dos filhos, confraternização do trabalho e também viagens. A escolha 
por praticar vôlei, um esporte coletivo que envolve a formação de 
equipes e a participação conjunta do grupo, também evidencia a busca 
pela coletividade. No contexto da docência, essa disposição ajuda a 
gerenciar a sala de aula e a organizar os alunos em grupo segundo 
suas potencialidades; como professora, “você está trabalhando com 
equipe o tempo inteiro”. Ainda em relação à docência, frequentemente 
Mariana procura a parceria de outros professores para preparar 
aulas práticas e gosta de divulgar suas “ideias inovadoras” com os 
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colegas, oferecendo e participando de cursos na EJA e nas escolas 
particulares em que trabalhou. Na empresa em que gerencia os 
cursos de formação de professores, Mariana procura trabalhar com 
o coletivo, segundo ela, “lá é tudo equipe [...] nós dividimos tarefas, 
responsabilidades e aproveitamos aquilo que o outro tem de bom 
[...] eu não sei como trabalharia sem equipe, sem aproveitar essas 
múltiplas inteligências”. Com a maternidade, Mariana encontrou 
um ambiente propício para manter-se sempre em um grupo: a sua 
família. Ela tem uma relação muito próxima e democrática com os 
filhos e com o marido, viajam juntos regularmente, mantêm rotinas 
em comum, discutem os problemas (inclusive com terapia), sempre 
em parceria.  

Experiências relativamente semelhantes: Diferentes 
experiências relacionam-se ao princípio da coletividade, como a 
prática de estar próxima de amigos ou familiares, desde a infância 
até a vida adulta; a opção por esportes que envolvem a formação 
de grupo; as vivências da maternidade, relação esta que implica 
constante interação com outros (principalmente os filhos). Também 
destacam-se as experiências vividas na profissão, em que Mariana 
busca a parceria com outros professores e o trabalho em equipe na 
empresa que gerencia.

Transferibilidade de contextos: No contexto escolar, desde 
a escola até a pós-graduação, no qual Mariana preferia trabalhos 
e atividades em grupo; no contexto profissional, relacionando-se 
frequentemente com outros professores, e na organização da sua 
empresa; também na escolha de práticas esportivas realizadas em 
grupo, como o vôlei; e no âmbito familiar, aspecto muito importante 
para Mariana, pois ela faz questão de manter uma relação próxima 
com a família.  

Inibição: Apenas para descansar ou fazer coisas que não 
tem tempo (ver TV, ler livros, fazer a unha), Mariana prefere ficar 
sozinha. No restante das situações, opta por estar com a família ou 
trabalhando.
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Hipótese 3: Disposição Pragmática

Descrição: Disposição relacionada ao senso prático, à 
objetividade, à adoção da utilidade prática como critério de verdade 
(BUENO, 1989). Lahire (2004, p. 169) caracteriza essa disposição como 
aquela na qual o interesse do sujeito pelas atividades que realiza “[...] 
é, em muitos casos, subordinado às finalidades práticas às quais essas 
últimas estão associadas.”. Trata-se de “um conhecimento orientado 
em direção à ação” (LAHIRE, 2004, p. 186). No caso de Mariana, ela 
não se acomoda com as situações que enfrenta, está sempre inovando 
e propondo alguma novidade. Por esse motivo, é capaz de idealizar, 
realizar e coordenar diferentes atividades. O seu discurso é permeado 
por ideais de empreendedorismo, inovação, idealização, mudanças e 
um “fazer acontecer”. Além disso, se algo não a agrada, ela procura 
resolver imediatamente ou desiste e procura outra alternativa. Esse 
princípio, de agir de modo prático, está associado a competências 
planificadoras a curto prazo. Mariana é extremamente organizada 
e sistemática, para “dar conta” das inúmeras atividades que realiza 
e poder “fazer do meu jeito”, ela toma a iniciativa e a direção das 
situações para que nada saia daquilo que foi planejado por ela. 

Gênese: Essa disposição pode ter origens no contexto de 
socialização familiar, mais difusa e implícita (LAHIRE, 2004) durante 
a infância, com a inculcação de crenças, valores, hábitos e maneiras de 
ver o mundo de seus pais, que eram empresários e empreendedores, 
voltados para valorização da liderança, engajamento e praticidade. 

Série de comportamentos, atitudes e práticas coerentes: 
O pragmatismo se reflete em dois diferentes tipos de práticas: 
associadas à iniciativa e à organização. Em relação à iniciativa, 
Mariana “sempre era a primeira” a formar e organizar grupos na 
escola e posteriormente, como professora, é habilidosa para gerenciar 
a sala de aula. Esse princípio também leva ao envolvimento com 
coordenação pedagógica nas escolas em que trabalha, na idealização 
e realização de cursos de formação para outros professores, na 
proposição e realização de atividades de ensino mais ativas. 
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De modo semelhante, percebemos práticas associadas à 
organização, resultantes do pragmatismo. Mariana é “a mulher das 
planilhas” e para ser capaz de realizar todas as suas atividades, 
como lecionar em várias escolas, gerenciar uma empresa e educar 
três filhos, ela segue sua agenda de forma sistemática, “sou muito 
metódica”. Manteve hábitos de estudo durante toda a escolarização, 
“eu tinha folga de quinta-feira à tarde, eu sabia que esse era o único 
dia que tinha para estudar para o mestrado, aí eu sentava e fazia” e 
a prática de escrever em agendas desde a infância, “era a louca das 
agendas, não vivia sem, desde pequena sempre organizei tudo em 
agenda, tenho várias guardadas”. É ela que organiza as viagens em 
família e é sistemática para preparar as aulas, “planejo minhas aulas 
trimestralmente antes de começar o ano [...] tenho até hoje todas 
as aulas preparadas numa folhinha de papel, dentro de uma pasta 
organizada aula a aula”, que vai adaptando conforme a demanda 
da escola e dos alunos. Em casa, quem cuida da organização é a 
empregada, exceto o seu escritório que “é extremamente organizado” 
por Mariana. No entanto, esse planejamento é a curto prazo, pois ela 
só planeja o dia a dia, a semana e o ano, “nunca planejei a minha [vida] 
para além de 10 anos [...] quando me perguntam como estarei com 
50 anos eu respondo ‘sei lá, vou estar do jeito que o mundo estiver e 
vou lidar com o que tiver no momento’”. Esses elementos ressaltam 
que a organização, apesar de frequente em diferentes contextos, é 
apenas uma via para concretizar sua disposição pragmática.

Também percebemos reflexos dessa disposição no interesse 
de Mariana pela terapia comportamentalista, mais imediata e eficaz, 
e no gosto por leituras práticas sobre a profissão, para otimizar o 
tempo e não como um entretenimento, “tenho lista de livros para ler, 
mas não leio nada de besteira”. 

Experiências relativamente semelhantes: O pragmatismo 
se repete em diferentes experiências. Dentre elas, a iniciativa 
para organizar grupos e atividades na escola, quando aluna e 
posteriormente professora, e o desenvolvimento de atividades que 
estimulam a participação ativa dos alunos no ensino de Física. O 
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empreendedorismo para criar e gerenciar uma empresa também 
reflete a atualização dessa disposição. Outra experiência marcada 
por esse principio é a organização, Mariana é prática, tem iniciativa 
e encontra na organização uma possibilidade (ou necessidade) de 
fazer tudo o que precisa; ela organiza-se para gerenciar o dia a dia 
atarefado, planejar as viagens da família e sistematizar suas inúmeras 
aulas. De modo similar, essa praticidade e objetividade levam Mariana 
a envolver-se em experiências de coordenação escolar em quase 
todas as escolas em que atua. 

Transferibilidade de contextos: Essa disposição atualiza-se 
principalmente no contexto profissional, tanto como docente quanto 
empresária, e no contexto pessoal, no que se refere ao planejamento 
do dia a dia, das viagens, da escolha do tipo de terapia preferido, dos 
interesses culturais, etc. 

Inibição: Não encontramos aspectos da ativação dessa 
disposição no contexto de práticas esportivas. Mariana praticou 
voleibol na infância e na adolescência, mas parou em função do 
nascimento do primeiro filho e nunca mais retomou o esporte. Nesse 
contexto, o vôlei não era visto por ela como uma utilidade prática 
ou uma atividade com outros fins. Ela praticava pelo interesse 
em praticar, era “o esporte pelo esporte”. Atualmente, ela pratica 
musculação, que parece estar mais associada às suas disposições 
pragmáticas, visando a manutenção da saúde.
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Regina 
Almeida

Por Rafaela Valero da Silva
e Luciana Massi
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Regina é professora de Biologia, vive em uma metrópole 
desde que nasceu, tem dois filhos e é casada. Filha de pais 
separados, manteve contato com o pai e foi criada pela mãe, de 
quem é bem próxima e aderiu diversos valores. Muitos de seus 
familiares tiveram acesso ao ensino superior, fazendo com que 
Regina considerasse esse um caminho natural a ser seguido. Ela 
frequentou a escola pública até o segundo ano do ensino médio e 
sentia-se desrespeitada pelos professores que se atrasavam ou se 
ausentavam das aulas. O terceiro ano do ensino médio de Regina 
foi cursado em uma escola particular, incentivada pelo pai para 
ampliar suas chances de acesso a uma universidade pública. Ela 
entendia a graduação como uma etapa de escolarização a ser 
seguida, assim como o mestrado e o doutorado, revelando sua 
capacidade de planejamento e persistência. 

Logo após terminar a educação básica, Regina cursou 
Biologia em uma universidade federal reconhecida. No primeiro 
ano da graduação, foi aprovada em concurso e trabalhou em 
um laboratório de autópsia de cadáveres vinculado ao governo. 
Nesse mesmo ano, começou a lecionar por interesse financeiro. 
A docência a conquistou, pois Regina sentiu-se valorizada como 
professora, percebendo que podia contribuir para a melhoria de 
vida de seus alunos. No último ano da graduação, prestou um 
concurso e tornou-se professora efetiva do sistema público. Em 
paralelo, conheceu seu esposo – comerciante formado em duas 
graduações – com quem se casou após um ano de namoro. Seis 
anos após a conclusão do curso, Regina ingressou como docente no 
sistema prisional, que a surpreendeu pela organização e respeito 
dos detentos. Apesar disso, ela procurava manter com seus alunos 
uma relação extremamente profissional, sem envolver-se com o 
passado deles. 

Após ingressar no mestrado profissional e desenvolver sua 
pesquisa, Regina mudou sua visão quanto aos alunos e adotou 
uma postura mais próxima deles. Além de prazerosa, a profissão 
lhe é vantajosa, pois proporciona maior flexibilidade de horários 
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e tempo para ficar com seus filhos. Além disso, permite que ela 
planeje sua vida pessoal e profissional com cuidado, preparando 
antecipadamente todas as suas aulas, dando-lhe a sensação de 
controle. Regina pretende se tornar vice-diretora da escola em 
que atua, para tornar possível a sua vontade de construir uma 
escola melhor. Ela expressou um forte otimismo em relação à 
bondade dos seres humanos, acreditando que a melhoria da 
sociedade é inevitável. Essa crença sustenta sua prática docente e 
suas relações pessoais. Ela também deseja cursar doutorado para 
melhorar sua atuação profissional, seguindo seu planejamento de 
“cumprir todas as etapas” de formação.
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Regina tem 41 anos, dois filhos e é casada. Os avós maternos 
de Regina são de uma cidade do nordeste do país e os paternos do 
sudeste. Ambos buscavam melhores condições de vida quando se 
mudaram para o local onde Regina foi criada e ainda vive. Os pais 
de Regina conheceram-se nessa cidade, que é considerada uma 
metrópole. Seu pai é formado em administração pública e atuou 
como funcionário público. Sua mãe concluiu o ensino médio quando 
Regina já cursava a graduação e trabalhou até a aposentadoria 
como servidora em uma empresa de ônibus. Pouco antes de Regina 
ingressar no ensino fundamental, seus pais separaram-se e Regina 
passou a morar apenas com a mãe, que foi mais presente em sua 
criação. 

Regina tem uma irmã, fruto do casamento de seus pais, que 
é formada em Jornalismo e trabalha em um órgão jurídico público. 
Elas tiveram mais contato durante a infância e a adolescência. Além 
dela, Regina tem duas irmãs, filhas apenas de seu padrasto, e um 
quarto irmão, filho de seu pai com outra mulher. Uma de suas irmãs 
iniciou o curso de Pedagogia e a outra finalizava o ensino médio no 
momento da entrevista. Seu irmão trabalha na área de informática e 
é graduado, mas Regina não soube informar com precisão o curso, 
pois não teve muito contato com ele, em função da separação dos 
seus pais de longa data. Metade dos tios maternos de Regina cursou 
o nível superior e três, dentre quatro tios paternos, frequentaram 
a faculdade. Ter muitos familiares que tinham formação no ensino 
superior parece ter feito com que ela entendesse, desde cedo, que 
esse era o caminho natural a ser seguido. 

A avó paterna de Regina era formada em Letras. Apesar disso, 
ela não atuou como professora, pois foi aprovada em um concurso 
como funcionária pública, gozando de estabilidade profissional. Ela 
cita sua avó como um exemplo positivo, de quem estudou, trabalhou e 
representou uma inspiração: “A minha avó paterna teve uma história 
difícil [...] sem marido, tinha cinco filhos e ela se formou e conseguiu 
trabalhar, mas ela conseguiu justamente ir estudando e trabalhando, 
ela conseguiu ter um equilíbrio e ela, para mim, seria um exemplo 
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positivo dessa questão de você buscar em relação ao estudo e em 
função também de que isso, para sua vida, vai te dar uma melhor 
condição de vida.”. Por outro lado, Regina relembra a avó materna 
como um contraexemplo, de alguém que trabalhava muito e não era 
remunerada justamente, percebendo que esse fato provinha da sua 
baixa escolaridade: “isso para mim era muito evidente, a questão da 
escolarização e de uma qualidade de vida melhor”. Assim, Regina 
percebia o caminho dos estudos como o melhor a ser seguido.

Uma trajetória escolar marcada pela 
relação com os outros

Regina dedicava-se aos estudos desde o início de sua 
escolarização. Tanto ela quanto antigos colegas reconheciam seu 
empenho durante as aulas: “eu encontrei um colega que eu fiz a 
sexta série com ele, eu nem lembrava dele [...] ele falou, ‘nossa, você 
era uma das melhores alunas da turma’ e aí eu fiquei toda tímida... 
[risos] Pensei... ‘é, eu gostava de estudar, eu gosto, eu gosto!’. O 
empenho e o gosto pelos estudos eram resultado dos exemplos na 
família, do incentivo do pai, que desde cedo indicava um caminho 
a ser seguido, etapas a serem cumpridas: “Quando eu estava na 
quinta série, eu lembro disso, perguntando do meu pai: ‘Pai, depois 
da quinta o que que vem?’, ‘Sexta, sétima, oitava... primeiro, segundo, 
terceiro ano’, ‘nossa, e depois?’, ele ‘vestibular...’, eu nem entendia o 
que era vestibular e ‘depois vem faculdade, mestrado, doutorado...’ 
[...] Mas eu já comecei a traçar assim... eu quero cumprir as etapas... 
eu quero chegar e cumprir essas etapas todas... eu quero conseguir ir 
alcançando essas realizações”. A confiança que a mãe de Regina tinha 
nas filhas também pode ter feito com que ela se sentisse responsável 
em seguir esse caminho, que só poderia ser trilhado por ela: “‘minha 
filha, você pode, você é capaz, o que você quiser, você consegue’. Eu 
acreditei nisso, eu acreditei”. Apesar disso, a mãe de Regina não a 
pressionava nem exigia ótimo desempenho, talvez por enxergar que a 
filha tivesse um senso de responsabilidade desenvolvido: “ela sempre 
teve muita confiança, sempre demonstrou ter muita confiança e isso 
também aumentou minha responsabilidade.”.
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Durante todo o ensino fundamental e médio, cursado 
majoritariamente em escolas públicas, Regina conta como se sentia 
profundamente desrespeitada quando não tinha aula. Ainda que isso 
acontecesse, dedicava-se aos estudos com motivação de “seguir as 
etapas que deveriam ser seguidas”. Por outro lado, Regina deixa claro 
como os professores que se preocupavam com os alunos a cativaram: 
“[...] tinha uma ausência muito grande de professor [...] Eu me sentia 
muito desrespeitada, a escola que eu estudei era distante, eu ia de 
ônibus até lá [...] demorar tanto para chegar e não tinha aula direito 
e tem muitos professores que chegavam e ficavam só falando da sua 
vida pessoal [...] Eu pensava ‘para que eu venho aqui, para ficar tão 
pouquinho?’ [...] Os professores que eu for pensar aqui que foram 
marcantes são aqueles que demonstravam que gostavam daquilo [...] 
que tinha uma preocupação que o aluno aprendesse.”.

No terceiro ano do ensino médio, Regina frequentou a escola 
particular incentivada principalmente pelo pai. Ela foi motivada 
a frequentar o colégio, pois era encorajada a ingressar em uma 
universidade pública, gratuita e de qualidade. É interessante destacar 
que, apesar de relatar que o pai não era presente em sua educação, foi 
ele quem mais estimulou Regina a seguir este caminho: “eu acredito 
que a ideia tenha surgido dele [de mudar Regina de escola para que ela 
tivesse chances de ingressar no vestibular].”. Durante esse período, 
Regina destaca o quanto foi incentivador ter contato com professores 
compromissados para que ela continuasse com seus gostos pelos 
estudos e destaca em sua fala como percebeu discrepâncias entre 
as escolas em que estudou: “Muito grande, muito forte... em relação 
não só à estrutura, mas principalmente em relação à seriedade com 
o ensino, de os professores realmente levarem aquilo a sério e ter 
uma preocupação com o aprendizado do aluno... então, nossa, é uma 
diferença gritante!”.
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A escolha pela Biologia e as primeiras 
experiências como professora

Ao finalizar o ensino médio, incentivada pelo pai, ela prestou 
Medicina, não obtendo aprovação. Seu pai a encorajou para que ela 
tentasse mais uma vez e custeou seis meses de cursinho, tentando 
mais uma vez o ingresso em Medicina. Quando Regina não conseguiu 
novamente, ela seguiu sua vontade, prestou vestibular para Biologia 
e foi aprovada. Ela acreditava que não teria sucesso trabalhando na 
área da saúde: “Agora imagine na área de saúde, se eu fosse trabalhar, 
por exemplo, num hospital... na verdade eu detesto hospital [risos] 
Eu detesto! [...] Então se eu fosse pensar profissionalmente, eu não 
sei, seria uma outra realidade”. A escolha do curso de Biologia foi 
motivada pelos bons exemplos de professores e pelo gosto pelas 
disciplinas de Ciências e de Biologia: “A minha experiência do 
ensino médio, dos dois primeiros anos, que foi em uma escola 
muito complicada, onde poucos professores davam aula [...] Mas a 
professora de Biologia ela era fantástica! Ela de fato se esforçava 
para tornar aquilo atraente e eu achava fascinante.”. A modalidade 
da licenciatura foi escolhida, pois o curso era noturno e Regina tinha 
interesse em trabalhar durante o dia. Assim, ela via na licenciatura 
a possibilidade de trabalhar concomitantemente à graduação. A 
docência não era, por enquanto, uma opção.

A ânsia de Regina por iniciar sua vida profissional, chegando 
a trabalhar informalmente antes da graduação, era fruto de sua busca 
por independência, presente desde a infância e caracterizada por um 
desconforto ao não escolher seu próprio caminho: “quando eu era 
criança, eu queria ter o controle daquela realidade e eu não podia ter 
e eu sempre quis ser adulta [...] eu era preocupada com a minha mãe 
porque ela tinha que cuidar dos filhos, ‘será que ela vai ter dinheiro 
para pagar ou não?’, nossa, eu achava aquilo tudo tão ruim e teve 
várias épocas que eu tinha padrasto e eu achava aquilo muito chato, 
ter padrasto dentro de casa e eu pensava, ‘nossa, eu quero logo ser 
adulta e ter a minha vida’”. Regina não precisava ajudar a família 
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financeiramente, mas buscava na atuação profissional a conquista 
da autonomia: “[...] comecei a trabalhar pensando em comprar um 
carro e ele me possibilitou conseguir trabalhar e estudar ao mesmo 
tempo, durante o mesmo período, com mais tranquilidade... porque 
antes eram distâncias muito longas e aí ficava mais difícil”. 

Motivada pelo desejo de independência, no primeiro ano da 
graduação, aos 19 anos, Regina prestou um concurso para trabalhar 
em um laboratório de necropsias e laudos cadavéricos ligado a um 
órgão público e foi aprovada. Apesar de não se identificar diretamente 
com o trabalho de auxiliar médicos legistas em autópsias e não ter 
gosto por esse tipo de situação, Regina ressalta a importância desse 
trabalho para seus conhecimentos de anatomia, que realmente 
despertavam seu interesse: “era muito difícil, eu não gostava [...] 
você lida com situações que são complicadas [...] por outro lado, eu 
achava muito interessante se eu abstraísse a questão de pessoas, 
de onde eu estava, se eu abstraísse eu achava interessante [...] ‘olha, 
realmente, o pulmão de quem fuma, dá para perceber quem fumava’, 
‘nossa, essa pessoa [...] acho que ela ingeria muito álcool, olha como 
que está o fígado dela!’. Então observar essas diferenças anatômicas 
relacionadas ao fato do que levou cada um a morrer, isso eu achava 
interessante, agora se eu pensasse no lado humano, era muito pesado, 
muito difícil.”. Fica bastante evidente, nesse relato, a importância que 
o outro ser humano tem para Regina, a ponto de ela não conseguir 
dissociar o corpo físico da história de vida que ele carrega. Apesar 
dos incômodos desta ocupação, Regina não a abandonou, pois o 
aspecto financeiro a atraia.

No mesmo ano, ainda movida pelo fator financeiro, Regina foi 
contratada temporariamente para lecionar Ciências para algumas 
turmas de ensino fundamental. O que antes ela não cogitava (lecionar) 
tornou-se uma paixão: “[...] o lado financeiro foi o que me atraiu 
em relação a lecionar, não foi pensando em experiência, não foi 
curiosidade, foi pensando em dinheiro [...] só que quando eu cheguei 
na escola, eu amei! Eu me apaixonei! Só de pensar nisso eu tenho 
vontade de arrepiar, eu fico até emocionada. Eu amei, amei, amei, 
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eu me senti extremamente valorizada naquele ambiente, eu me 
identifiquei muito com os alunos [...] a receptividade, ela foi muito 
grande. E diferente do trabalho que eu realizava no laboratório, que 
era uma coisa tão impessoal, lá era eu que fazia diferença.”. Como 
destacado anteriormente, para Regina, o aspecto humano é muito 
importante. Esse interesse pode ter origens afetivas familiares, 
como o discurso de sua mãe: “A minha mãe sempre acreditou muito 
no ser humano e talvez seja daí, ela sempre deixou isso muito claro 
de respeito em relação a toda e qualquer pessoa, independente de 
qualquer circunstância e de que todo mundo tem um lado bom e 
positivo, e eu sempre acreditei nisso!”.

Após perceber que trabalhar como professora era o que a 
realizaria profissionalmente, Regina começou a investir na carreira 
e lecionou em escolas particulares durante toda a graduação, além 
de trabalhar no laboratório e cursar Biologia no período noturno. 
Realizar tantas atividades simultâneas a fez aprimorar sua capacidade 
de organização e seu comprometimento, uma vez que Regina não 
reprovou em nenhuma disciplina e formou-se no tempo esperado. 
O exercício da docência em paralelo à licenciatura fez com que ela 
percebesse que muitas disciplinas da área pedagógica não faziam 
sentido e não se encaixavam com o que ela percebia no cotidiano da 
sala de aula: “as disciplinas da educação eram muito distantes do 
que eu estava vivenciando em sala de aula [...] Então a referência que 
eu trago relacionada aos professores e às disciplinas que eu tive na 
faculdade de educação é como algo muito teórico, muito distante da 
minha realidade, que não chega até a sala de aula.”.

No último ano da graduação, Regina prestou um concurso 
para ingressar na secretaria da educação da cidade e foi aprovada, 
cargo este que ela não abandonou até a nossa última entrevista. Aos 
22 anos, Regina se formou e não esconde o sentimento de felicidade 
que sentiu na época, relembrando que estava cumprindo uma etapa, 
como seu pai havia mencionado quando ela ainda era criança: “eu 
adorei me formar, que delícia é essa sensação de você concluir uma 
etapa! [...] Muito bem, terminamos a graduação de biologia, nós 
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gostamos e atualmente nós lecionamos. ‘O que vamos fazer agora?’, 
‘Ah, tem o mestrado!’”. A vontade de seguir com as etapas e continuar 
a estudar foi adiada pela necessidade de trabalhar: “mas como a 
gente vai fazer o mestrado se a gente não pode parar de trabalhar? 
[...] então foi uma vontade que eu já tinha, mas naquele momento 
não era possível”. É interessante destacar o aspecto coletivo forte 
de Regina ao contar sua trajetória usando a terceira pessoa. Para 
nós, outra razão que pode ter colaborado para Regina não persistir 
no mestrado nesse momento era a sua necessidade de realizar as 
atividades com esmero: “Agora me remeteu a minha mãe de fazer 
bem feito, de repente, coisas de casa, se não fizer bem feito, vai ter 
que fazer de novo... aí é melhor fazer logo direito, fazer bem feito”. 
O anseio de realizar com qualidade o que tivesse que ser realizado 
é muito presente em diversas atividades de Regina, como em suas 
aulas, na graduação e no contexto profissional. Ele parece estar 
associado ao seu projeto humanitário mais amplo, pois acredita que 
o mundo seria melhor se todos desempenhassem suas tarefas “da 
melhor forma possível”.

O planejamento e a vida familiar

Regina conheceu o marido no penúltimo ano da graduação e 
no ano seguinte, com 23 anos de idade, casou-se. Ela conta que sempre 
desejou se casar e ter filhos da mesma maneira que queria “seguir 
as etapas”: “Era um sonho igual à faculdade [...] casar, ter filhos... 
assim como era um sonho muito forte eu me formar.”. Constituir 
uma família era um caminho natural a ser seguido. Apesar de ter se 
casado no final da graduação, Regina compara-se aos seus familiares 
da região Nordeste que se casaram bem mais novos e comenta achar 
estranho e se sentir aborrecida com a falta de planejamento deles. O 
marido de Regina é comerciante de materiais de construção e tem 
duas graduações: Educação Física e Administração. Regina relembra 
como a formação dele a atraiu, mostrando novamente, através de 
seu afeto e identificação, como ela valoriza o conhecimento: “[...] 
uma das coisas que me chamou a atenção quando eu conheci ele, 
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ele era formado... ele tinha feito duas faculdades. Eu até tinha um 
pouco de vergonha porque não era uma coisa para... sei lá, você 
achar importante, mas eu achei... [risos] ele fez Educação Física e fez 
Administração [risos] e isso eu acho importante também”. Regina 
teve seu primeiro filho cinco anos depois de casar-se, aos 27 anos, 
e o segundo filho em um intervalo de quatro anos, aos 31 anos de 
idade. Ambos foram desejados e planejados por Regina, que orgulha-
se em dizer que não foi um acidente ter engravidado e não gostaria 
de ter que se casar por estar grávida: “os dois foram desejados, eu 
quis engravidar, não foi também de susto não porque é outra coisa 
que eu ouço também de todos os meus familiares. Acredito que eu 
já ouvi isso de todos os meus tios e primos... ‘ai eu não esperava, eu 
engravidei!’ [...] E só fui ter filhos depois, que era outro receio que 
eu tinha, dessa coisa de também só casar porque engravidou... que 
eu acho... eu acho que você tem que casar porque você quer e não 
porque engravidou.”.

Ser professora, para Regina, é uma vantagem para sua relação 
com os filhos. Poder ser uma mãe presente é importante e ela valoriza 
isso na profissão, que a permite estar com eles durante as férias 
escolares e na rotina diária. Diferente do que acontecia na relação com 
a sua mãe, Regina deixa claro que é mais atenta e próxima dos filhos 
com relação à cobrança dos estudos e verificação de desempenho 
dos filhos na escola: “eu conheço todos os professores, eu vou lá e me 
apresento... e eu vou buscar eles na escola”. Assim como foi ensinada, 
Regina insiste para que seus filhos se dediquem com responsabilidade 
e esmero às suas tarefas escolares e extraescolares sem cobrança em 
relação às áreas específicas de futura atuação profissional: “[...] o 
que eu peço para eles é que primeiro que estudem, segundo... o que 
forem fazer, façam bem feito. O que vão fazer eu não sei, mas espero 
que façam bem feito.”.

Como funcionária pública na área de educação, cinco anos 
após a conclusão da licenciatura, Regina atuava em uma escola que 
não tinha um público muito interessado e a desmotivava, até que 
uma colega a informou sobre uma vaga no sistema prisional. Ela 
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visitou a escola e se impressionou com a organização e os alunos: 
“encontrei uma clientela que demonstra muito interesse e isso me 
traz essa satisfação, um significado para o meu trabalho que já me 
dá uma satisfação enorme em relação ao que eu faço, no sentido 
de importância daquilo que estou fazendo, de você sair da sala de 
aula e o aluno ‘ah, professora, a aula foi ótima, muito obrigado, 
quando vai ter a próxima aula?’, e eu acho isso fantástico! Adoro 
isso!”. Em paralelo a essa atuação, Regina conseguiu cursar algumas 
especializações relacionadas a seu trabalho como professora: uma 
sobre gestão ambiental e outra sobre o sistema prisional. A docência 
no presídio a fez buscar, novamente por indicação de um colega, 
além da especialização, um mestrado visando melhorar sua prática. 
A oportunidade a interessou profundamente, conhecer pessoas que 
estavam no programa do mestrado a motivou ainda mais. 

O sentido humanitário do trabalho 
docente aflorado pelo mestrado 
profissional

Regina trabalhava em uma penitenciária e descreveu seu 
trabalho com os alunos como superficial. Ela tinha um olhar 
humanitário para seus alunos, porém procurava não se envolver 
profundamente com suas histórias e seu passado e isso a incomodava. 
Essa postura foi mudando através do convívio contínuo com eles e 
com o desenvolvimento de sua pesquisa no mestrado profissional: 
“[...] olhar para eles também além de alunos, enquanto pessoas e 
tentar me equilibrar, no sentido de nem ter esse estereótipo social 
de monstros, mas também de não ter o estereótipo de vítimas. Um 
meio termo. De serem resultantes, assim como eu, você, todos nós, de 
aspectos sociais, aspectos econômicos, aspectos familiares, decisões 
pessoais, então assim de ser muito amplo, muito amplo esse universo 
que vai formar cada um e muito ampla a quantidade de estímulos que 
eles receberam, de influências que eles receberam até estar ali, mas 
eu comecei a me sentir muito mais confortável para poder conversar 
com eles”. Regina deixa claro que sua principal motivação para 
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continuar atuando no sistema prisional é o prestígio e a valorização 
profissional que recebia. Sentia-se respeitada e importante. Além 
disso, percebemos que sua vontade de realizar as atividades com 
esmero também se reflete em uma ânsia por potencializar o melhor 
de cada pessoa, tanto de seus filhos quanto de seus alunos: “vamos 
procurar o nosso melhor, o que a gente tem de melhor para oferecer... 
melhor enquanto ser humano, melhor enquanto pessoa e eu adoraria 
isso, adoraria!”. Regina tem grande fé na humanidade e idealiza uma 
sociedade em que os indivíduos se ajudam na construção de um 
“mundo melhor”, tendo como fundamento tanto a religião espírita 
que segue quanto seus conhecimentos biológicos, no sentido “de 
que a gente tem que conviver bem para que a gente possa se ajudar 
[...] eu acredito que é inevitável o ser humano ter uma convivência 
melhor um com o outro, porque se a gente não tiver uma convivência 
melhor um com o outro, a gente vai se destruir... então a gente precisa 
um conviver melhor com o outro em todas as instâncias, em todos 
os espaços.”.

O mestrado profissional mudou a vida de Regina, sendo 
referido como “um divisor de águas” na maneira como ela enxergava 
sua função como professora: “eu tomei muito mais propriedade de 
mim enquanto professora e me sinto muito mais confortável e muito 
mais feliz com o meu papel, muito mais consciente.”. 

Revelando novamente sua disposição planificadora, para 
se preparar para o ingresso, ela cursou uma disciplina como aluna 
especial que discutia várias abordagens no ensino de ciências e a 
ajudou muito no pré-projeto, apesar de ter tido muita dificuldade 
para acompanhar as aulas. Além de fazer a disciplina como aluna 
especial, antes de entrar no mestrado, Regina também entrou em 
contato com sua futura orientadora, mesmo que a confirmação dessa 
escolha só tenha ocorrido após o processo seletivo. 

Seu pré-projeto envolvia o uso de filmes em sala de aula e surgiu 
a partir de sua vivência como professora, embora ela tivesse muita 
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resistência para realizar essa prática: “era uma coisa que eles pediam! 
[...] eu era muito resistente ao filme, ‘traz o filme, professora’, aquilo 
mexia comigo... me cheirava enrolação [...] novamente vou ter que 
ressaltar a orientadora maravilhosa que me auxiliou a quebrar essas 
resistências: ‘Não é algo do interesse deles? Se é algo do interesse 
deles, tem que usar justamente para gente trabalhar biologia’. E eu 
adorei!”. Além disso, a pesquisa partia do seu contexto de atuação: “o 
interesse do mestrado era isso: eu, enquanto professora, como eu posso 
trabalhar, como eu posso me libertar, na verdade, dessas limitações 
que existem e auxiliar nesse aprendizado dentro desse contexto 
[prisão]”. Ela destaca, em toda a entrevista, o papel fundamental que 
sua orientadora desempenhou, não apenas em relação à pesquisa, 
mas também quanto a sua prática em sala de aula: “ela sempre teve 
um olhar humano, então isso fez com que eu também me sentisse 
mais à vontade e conseguisse olhar para eles também além de alunos, 
enquanto pessoas”. 

Assim, ela aceitou o desafio de persistir nessa estratégia, 
mas a ressignificou, pois se apoiou em referenciais humanísticos 
que tornaram o filme um mote para discussões muito mais amplas 
e profundas sobre a condição dos detentos: “Eles viram um filme 
muito mais amplo do que o meu, então esses aspectos sociais para 
eles foram muito mais fortes e até mesmo eles viram o filme como 
um estímulo porque assim, ele tinha tudo, digamos assim, contrário 
para que ele se realizasse e ele conseguiu! E eles foram e falaram 
‘professora, eu imagino quando a gente sair daqui vai ser muito 
difícil professora, a gente tem tudo para de repente dar errado, mas 
pode dar certo!’. Eu achei isso lindo, mas eu não tinha pensado por 
esse aspecto, eu não escolhi o filme pensando em uma mensagem 
motivacional e foi o que eles mais viram!”. A partir disso, começou 
a perceber que não havia temas proibidos para a aula, desde que ela 
soubesse desenvolvê-los, por trabalhar em uma prisão masculina, 
ela evitava discutir sobre reprodução além do aspecto fisiológico, 
por exemplo. Depois do contato com o referencial teórico de Paulo 
Freire, passou a repensar e mudar sua prática. Em suas palavras: 
“quando eu comecei o mestrado, era uma professora bem diferente 
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do que eu sou hoje, totalmente quadradinha, então, o que eu quero, 
eu quero um filme que eu veja que a biologia seja gritante”. Ela faz 
várias referências a Paulo Freire na entrevista e se diz “muito grata 
a ele”. O produto da sua dissertação foi um roteiro com “sugestões 
de filmes com roteiros, sugestões de roteiros para discussão porque 
mais do que assistir o filme é você trabalhar as questões relacionadas 
a ele depois”. 

Ao longo do mestrado, Regina cursou disciplinas que abriram 
“novas perspectivas”, até mesmo em relação a temas de outras áreas, 
como Química e Física. Ela atribuiu essa riqueza às discussões 
ocorridas em aula: “muita troca, muita troca entre os alunos e os 
professores e isso que foi muito enriquecedor”. Quanto aos conteúdos 
aprendidos, ela ressalta as discussões sobre concepções de ciências 
que até fizeram com que ela repassasse essas discussões aos alunos. 
Ela conciliou as disciplinas com o mestrado, tinha aulas às tardes 
e conseguiu liberação da escola, mas também precisou encontrar 
espaço para estudar bastante em casa à noite. Apesar de cansativo, 
ela gostou muito da experiência, seu relato é apaixonado em relação 
ao programa, seu projeto e sua orientadora: “ele trouxe uma visão 
muito mais ampla em relação à escola, em relação ao meu papel 
dentro dessa escola, ao meu papel social, e eu gostei muito de poder 
ter participado por observar em mim o crescimento que tive diante 
dele”.

Os impactos do mestrado e as 
perspectivas de vida atuais 

As mudanças vivenciadas em sua prática, durante o mestrado, 
continuaram e se ampliaram após a conclusão dessa formação. Além 
da sua satisfação pessoal com a docência, Regina tem obtido bons 
resultados com seus alunos e destaca algumas evidências de que 
tem conseguido promover a mudança tão almejada em suas vidas. 
Ela conta um episódio em que estava lecionando sobre o pulmão 
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e os efeitos do cigarro enquanto um aluno parecia desinteressado 
e cabisbaixo em aula. Regina solicitou uma tarefa escrita e se 
surpreendeu ao ler a mensagem desse aluno de que ela o tinha feito 
rever seus hábitos: “Quando eu peguei os papeizinhos para ler, 
esse aluno foi e escreveu ‘professora, adorei as suas aulas. As aulas 
foram extremamente importantes para mim. Já tem bastante tempo 
que eu estava tentando parar de fumar e isso era uma dificuldade 
muito grande, mas, com as aulas, eu percebi o mal que isso estava 
fazendo para minha saúde. E durante esses momentos, que tivemos 
as atividades, eu realmente me decidi a parar de fumar... já tenho 
(não vou lembrar quanto tempo) tantos dias que eu parei de fumar 
e eu nunca mais irei voltar porque eu realmente aprendi o quanto 
que isso faz mal para a saúde. Muito obrigada”. Outra mensagem 
que ela destaca foi recebida por uma mídia social de um aluno que 
já havia saído do sistema prisional e atribuía grande valor às suas 
aulas como elemento que promoveu uma mudança importante em 
sua vida. Ela nos conta o teor da mensagem: “Talvez não lembre de 
mim, essa foto é do meu filho... fui seu aluno... olha minha mudança 
se deve muito a suas palavras de conforto. Há pouco mais de dois 
anos ganhei a tão sonhada liberdade, fiz mudanças significativas, 
hoje sou outra pessoa. Trabalho como projetista de interiores e vivo 
uma vida satisfatória! Talvez não lembre de mim, mas gostaria de 
deixar minhas sinceras palavras de agradecimento: você foi um anjo 
na minha vida!”.

Após concluir o mestrado, Regina assumiu a função de 
coordenadora da escola do sistema prisional e esse foi um novo 
desafio para ela, que teve que lidar com outras funções e com seus 
colegas de trabalho: “[...] no tempo que eu fiquei, foi um desafio 
muito grande porque assim como em sala de aula eu queria que 
meu tempo valesse a pena e rendesse e eu queria ver resultado do 
que eu estou fazendo, na coordenação eu também queria fazer isso 
e é muito mais delicado você convencer o colega, que tem uma 
história de vida totalmente diferente [...]”. Ela se mostrou bastante 
frustrada por descobrir que alguns de seus colegas também usavam 
estratégias para ocupar o tempo de aula, entretendo os alunos com 
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suas histórias de vida ou faltando, como os professores que tanto a 
incomodaram na sua escolarização. Apesar disso, Regina considera 
que seu trabalho foi importante e agora persiste na gestão ao se 
candidatar para a vice-diretoria junto com um colega do mestrado, 
pensando na possibilidade de construir uma escola do jeito que 
pensam ser melhor: “me conquistou a fala dele, ‘olha que interessante, 
a gente vai ter a oportunidade de construir a escola que a gente 
deseja’. Perfeito, vamos construir! Eu quero construir o planeta inteiro, 
né?”. Essa fala de Regina revela um aspecto de seus desejos muito 
incutido em seus pensamentos. Ser professora para ela é ser uma 
agente de mudanças. Ela enxerga que as pessoas têm capacidade de 
mudar, de serem melhores e acredita ainda mais nisso depois de ver 
exemplos claros no presídio e em escolas da periferia. Muitos alunos 
já relataram que ela os ajudou a mudar de vida: “cresci acreditando 
que tudo ia dar certo, eu cresci acreditando que as pessoas têm um 
lado bom, eu cresci acreditando que todo mundo é capaz, que todo 
mundo pode se realizar... que as pessoas são iguais em relação a suas 
possibilidades”.

A ideia de ter dificuldade em desistir de seus objetivos também a 
acompanha constantemente, como na estratégia de ensino e na gestão 
discutida anteriormente. Regina é insistente em seus objetivos e não 
relata, em nenhum momento de sua narrativa, algum episódio em 
que ela tenha desistido de algo ou de alguém: “Eu tenho dificuldade 
em desistir das coisas, muito, muito grande! Me incomoda deixar 
pela metade, me incomoda mesmo... às vezes eu demoro, mas depois 
eu retomo... parece que eu tenho que terminar e quando eu termino, 
me dá a ideia de ‘ufa, terminei!’”.

Regina considera que tem uma vida confortável e tranquila, 
podendo oferecer isso a seus filhos. Destaca que pode viajar 
periodicamente e que só o faz com o objetivo de descanso, não 
cultural, por exemplo. Nesse contexto, podemos perceber que a 
capacidade de planejamento de Regina, à qual ela se referiu no 
planejamento de suas aulas, também se faz presente e que, para ela, 
é importante as coisas saírem como planejado: “eu viajei uma vez, 
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meus filhos adoeceram, eu também, a gente teve que sair, procurar 
hospital... aquilo era completamente distante do que eu tinha pensado 
e era uma coisa negativa, então era uma coisa horrível! Achei tudo 
horrível, horrível, horrível... era completamente diferente do que eu 
tinha pensado para viagem.”. Suas aulas que são frequentemente 
replanejadas, mostrando novamente o esmero com que se dedica a 
sua tarefa e sua disposição ao planejamento, porém Regina entende 
que as surpresas são inevitáveis, inerentes às relações humanas, 
e mostra-se receptiva a elas: “No trabalho isso acontece às vezes 
muito... ‘hoje vamos conversar sobre vírus’ e a partir daquele assunto 
quando você vê a gente chegou em outra coisa... que era bem distante, 
mas dentro do planejado porque tá dentro da biologia, então está 
tranquilo”.

Ocasionalmente ela, o marido e os filhos frequentam shows, 
teatro e cinema com fins de lazer. Regina lê livros que são voltados 
ao espiritismo, influência de sua mãe que é espírita. Suas leituras são 
quase todas sobre este tema, além das leituras para a preparação de 
aulas. Regina prepara aulas novas regularmente. Diz não se sentir 
bem em dar a mesma aula para turmas diferentes, pois reconhece 
suas especificidades e diferenças.

Ainda na ânsia de “cumprir as etapas”, Regina diz ter interesse 
em realizar o doutorado e se tornar alguém mais capacitada, o 
mestrado a formou para desenvolver uma pesquisa dando condições 
de perseguir esse caminho: ““eu ia adorar fazer um doutorado, 
continuo achando fascinante estudar, eu ia adorar estudar essas 
questões que me inquietam e me inquietam muito, mas a questão 
financeira, ela acaba muitas vezes pesando e até dificultando”. Ela 
comenta que costuma buscar artigos científicos quando surge um 
tema em aula que não sabe como abordar.”. Esse projeto parece ter 
sido adiado por falta de tempo e envolvimento em outras tarefas de 
gestão na escola. “Eu ainda tenho sim esse anseio, ainda alimento, 
mas eu sei que para isso eu preciso me preparar para isso... preciso 
voltar a estudar, preciso voltar a ler, eu tenho que me preparar para 
isso, então não é o que eu estou fazendo no momento [...] esse projeto 
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agora que eu me dispus [candidatura à vice-direção], então eu vou 
me envolver com isso, vou me dedicar a isso, então não vai ser meu 
foco... futuramente eu teria vontade sim... ainda não cumpri todas as 
etapas, falta o doutorado”. 
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Hipótese 1: Disposição planificadora

Descrição:  Planejar tem conotação de “fazer o plano, 
projetar, traçar” (AURÉLIO, 2000, p. 538). Alguém com disposições 
de planejamento  procurará prever e projetar suas ações para 
que imprevistos não aconteçam. O sujeito programa-se com 
antecedência para realizar tarefas de uma ou muitas esferas de 
sua vida. Lahire (2004, p. 40) opõe essa disposição à disposição 
espontânea: enquanto alguém com disposições de planejamento 
gere o orçamento doméstico de maneira racional, alguém com 
disposição espontânea não teria essa prática. No caso de Regina, 
essa disposição se manifestará no modo como ela prepara suas 
aulas de biologia e em sua vida pessoal ao planejar seu cotidiano, 
sua prole e suas férias. 

Gênese: A disposição parece ter surgido na infância associada 
a uma vontade de controle da realidade familiar enquanto enteada: 
“quando eu era criança, eu queria ter o controle daquela realidade 
e eu não podia ter e eu sempre quis ser adulta... [...] eu acho 
interessante quando as pessoas me trazem narrativas de quando eu 
era criança, ‘nossa, eu adorava ser criança, eu adorava brincar de 
forma despreocupada e tal’, eu não sei o que é isso!”. 

Série de comportamentos, atitudes e práticas coerentes: 
Seus filhos foram planejados e ela orgulha-se disso, repudiando a 
possibilidade de casar-se grávida: “os dois foram desejados, eu quis 
engravidar, não foi também de susto [...] meus dois filhos, eu me 
planejei para isso, eu queria engravidar!”.  

Regina leva essa prática para a sala de aula, planejando suas 
ações, tentando prever possíveis contratempos, se preocupando 
quando surgem alterações e replanejando sua prática. Os planos estão 
tão presentes na prática docente de Regina que, apesar de exercer a 
profissão há muito tempo, ainda prepara suas aulas todos os anos: 
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“[...] a cada ano vou refazendo, dependendo da turma, dependendo 
do interesse dos alunos [...] a escola tem um lado que dá para prever, 
que é super legal, você pega o calendário no começo do ano e já está 
mostrando quais são as suas datas, o que você vai fazer em relação 
a todo o planejamento... e eu gosto de fazer isso, adoro receber o 
meu horário no começo do ano e a primeira coisa que eu faço é ver 
quantas aulas eu vou ter, qual conteúdo que eu vou trabalhar”. Regina 
acredita que outras pessoas também devem planejar-se, inclusive 
tinha expectativas com seus colegas de trabalho, mas decepcionou-
se quando tornou-se coordenadora, ao perceber que nem todos eram 
como ela: “Quando um professor chega à secretaria de educação, é 
ele que vai até lá, é ele que quer fazer o concurso, é ele que se dispõe, 
então eu vejo como uma obrigação ele fazer o melhor possível, [...] 
ele tem um planejamento em sala de aula”.

Quando Regina viaja com sua família, tenta fazer um 
planejamento de passeio, de atividades que farão e até das roupas 
que ela usará. Ela relembra de uma viagem na qual ela e os filhos 
adoeceram e isso a desagradou, pois seu plano não foi cumprido e ela 
não tinha o controle para reverter a situação: “bem antes, organizar 
para onde eu vou viajar, em qual hotel eu vou ficar, o que eu quero 
fazer na cidade... [...] qual roupa eu vou usar em cada dia, brinco até 
[...] Quando é um inesperado dentro do planejado, é tranquilo, mas 
quando é um inesperado que não tem nada a ver, aí é complicadíssimo! 
[...]

Aparentemente, o planejamento é sua forma de controlar o 
cotidiano e investir na sua melhoria, pois Regina pensa que a melhor 
maneira de fazer um trabalho bem feito é se ele for arquitetado 
anteriormente: “[...] eu tento planejar para que possa aquilo ser viável 
e aliás eu adoraria que isso fosse em todas as coisas, no planeta 
inteiro. Se for pensar em nosso país, eu acredito que deveriam ter 
ações planejadas, uma quantidade de anos assim muito grandes e 
que o governo deveria dar prosseguimento às ações que já existem 
e que a gente teria um resultado muito melhor se as coisas fossem 
organizadas!”.
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Experiências relativamente semelhantes: Regina relembra 
que em um de seus primeiros empregos como docente precisou 
fazer planejamentos. Eles exigiam isso dela, fazendo com que ela 
atualizasse a disposição: “Na escola particular foi muito interessante 
porque eu tive contato com uma estrutura de você ter a seu dispor 
recursos; que tinha uma coordenação que teve uma orientação em 
relação ao planejamento e ela exigia isso, então isso me trouxe uma 
disciplina muito boa e uma organização que é útil para mim até 
hoje.”. Outras experiências, como ocupar cargos administrativos 
(coordenação), exigiam que Regina mobilizasse essa disposição. 
Para que ela conseguisse trabalhar em diferentes locais e funções 
(laboratório de necropsia, duas escolas) e frequentasse a universidade 
sem reprovar em nenhuma disciplina, ela desenvolveu o mecanismo 
de planejar-se e sentir que seus afazeres estavam sob seu controle. 

Transferibilidade de contextos: Os contextos em que essa 
disposição se manifesta são: contexto profissional, no modo como 
ela prepara suas aulas, lida com tarefas burocráticas da coordenação. 
No contexto pessoal, o planejamento de viagens e da sua trajetória 
acadêmica e profissional é um exemplo no qual essa disposição é 
ativada. 

Inibição: Não encontramos contexto em que essa disposição 
esteja desativada.

Hipótese 2: Disposição à persistência

Descrição: Persistência quer dizer “constância, firmeza” 
(MICHAELIS, 2000, p. 463). Perseverar significa “conservar-se firme 
e constante, continuar a ser ou ficar, continuar, perdurar” (AURÉLIO, 
2000, p. 530). Assim, alguém com disposição à persistência agirá 
de maneira a não desistir facilmente de seus objetivos, a acreditar 
que conseguirá alcançar o que almeja e procura persistir em seus 
ideais. No caso de Regina, essa disposição se manifesta em exemplos 
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simples como sempre querer terminar filmes, livros, e não se sentir 
à vontade em deixar qualquer atividade inconclusa. Ela se refere a 
essas atitudes como uma “dificuldade de desistir”. A forma como ela 
encara sua trajetória escolar e profissional e enfrenta os desafios da 
docência também parece estar associada a essa disposição.

Gênese: Não foi possível identificar situações práticas que 
gerassem essa disposição, mas ela parece estar associada a sua 
preocupação em “fazer bem feito”, que advém das orientações 
recebidas constantemente de sua mãe quanto a tarefas domésticas 
e escolares: “Agora me remeteu a minha mãe de fazer bem feito... 
coisas de casa, se não fizer bem feito, vai ter que fazer de novo... aí é 
melhor fazer logo direito, fazer bem feito... E uma outra coisa que me 
veio quando você perguntou se eu gostava de estudar... nem sempre, 
tinha várias vezes que eu não gostava, agora me veio à mente no que 
você me perguntou... mas aí me vinha a ideia de ‘nossa, isso aqui já 
tá chato, se eu não fizer direito, vou ter que fazer de novo... é pior 
ainda!’, entende?”. 

Série de comportamentos, atitudes e práticas coerentes: 
Regina sente-se incomodada em desistir de tarefas iniciadas. Um 
exemplo simples são filmes: “eu tenho dificuldade de desistir de 
filme... eu começo a assistir um filme que eu detesto o filme, mas eu 
quero assistir até o final... vai que ele melhora! É, eu tenho dificuldade 
de desistir, tenho!”.

Regina acredita que a escolarização e a academia são etapas a 
serem seguidas, o que a leva a persistir nessas tarefas, consideradas 
muito importantes: “Eu tenho dificuldade em desistir das coisas, 
muito, muito grande! Me incomoda deixar pela metade, me incomoda 
mesmo... às vezes eu demoro, mas depois eu retomo... parece que 
eu tenho que terminar e quando eu termino, me dá a ideia de ‘ufa, 
terminei!’”.
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As dificuldades em sala de aula como professora de Biologia em 
um presídio, ao invés de motivar uma desistência da carreira docente, 
fizeram com que Regina procurasse a pós-graduação. Ela cursou uma 
especialização sobre o sistema prisional, que não a agradou muito, 
mas ela não sentiu-se confortável em desistir: “eu queria trancar 
aquilo dali, eu fiz mesmo porque a gente trabalha lá [presídio], mas 
eu achei aquilo sem sentido... então eu sentia meu tempo sendo 
jogado fora [...] não desisti... Eu tenho dificuldade de desistir... tenho 
dificuldades...”. Em seguida, procurou o mestrado profissional: “meu 
interesse mesmo era como conseguir trabalhar da melhor... é difícil 
isso, da melhor forma possível [com seus alunos reclusos], mas 
como conseguir trabalhar a Biologia dentro do presídio... apesar das 
limitações que nós temos”.

Além  disso, destacamos no retrato várias situações que 
envolveram sua persistência como quando ela persiste em um curso 
de especialização que a desagrada, adota um recurso didático (filme) 
que a inquieta e se envolve duas vezes na gestão da escola apesar do 
desânimo em relação aos colegas professores.

Experiências relativamente semelhantes: Regina foi 
incentivada, durante a infância, pela sua mãe, acreditando ter a 
capacidade de realizar o que desejasse: “a minha vida toda a minha 
mãe me falou que eu era capaz [...] ‘minha filha, você pode, você é 
capaz... o que você quiser, você consegue’.” Ainda durante a infância, 
experiências com seu pai fizeram com que ela traçasse um caminho 
a ser seguido, fazendo com que aumentasse a vontade de cumprir 
as etapas, como dizia seu pai: “Quando eu estava na quinta série 
perguntando do meu pai: ‘Pai, depois da quinta o que que vem?’, ‘Sexta, 
sétima, oitava... primeiro, segundo, terceiro ano’, ‘nossa, e depois?’, 
ele ‘vestibular...’ [...] ‘depois vem faculdade, mestrado, doutorado’ [...] 
Mas eu já comecei a traçar assim... eu quero cumprir as etapas... eu 
quero chegar e cumprir essas etapas todas... eu quero conseguir ir 
alcançando essas realizações.” Percebemos aqui a intersecção entre 
as disposições de planejamento e de persistência. Desde criança, 
Regina planejava como seria seu futuro acadêmico e perseverar nesse 
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planejamento atualizava a disposição à perseverança. Ser professora 
do sistema prisional também foi uma experiência desafiadora para 
Regina que, apesar de assumir as dificuldades, não abandonou o 
compromisso docente.

Transferibilidade de contextos: A disposição é ativada no 
contexto escolar e universitário ao persistir na ânsia de cumprir 
etapas pré-estabelecidas (concluir ensino básico, graduação e pós-
graduação). No contexto pessoal, ao afirmar que não desiste nem 
de atividades simples de lazer, como assistir filmes. No contexto 
profissional, ao não desistir da docência apesar das dificuldades 
enfrentadas.  

Inibição: Não encontramos contexto em que essa disposição 
esteja desativada.

Hipótese 3: Disposição ao 
humanitarismo 

Descrição: O humanitarismo pode ser entendido como algo 
que diz respeito à humanidade e está ligado ao interesse e bem-
estar da humanidade (BORBA et al., 2004, p. 725). Lahire (2004) 
se refere brevemente apenas à disposição humanista e social de 
Pierre Dulong ao afirmar que a medicina representava para ele 
uma profissão de relações. Nesse contexto, a disposição parece 
contemplar uma perspectiva anti-individualista que não contempla 
a especificidade das crenças e ações de Regina. Além do interesse 
no humano e nas relações, ela manifesta uma forte crença idealista e 
otimista associada ao bem-estar da humanidade que se justifica até 
pela biologia: “É evolutivo a gente viver em sociedade e com isso a 
gente se fortalecer... [...] Se você não me falasse, não era uma coisa, 
assim, consciente... mas realmente, eu me identifico completamente, 
acredito extremamente no ser humano, muito, muito mesmo! Na 
humanidade que existe em nós [...].”.
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Gênese: A gênese dessa disposição parece estar associada ao 
contexto familiar e religioso, principalmente por influência de sua 
mãe: “E por que que eu acredito no ser humano? Eu não sei dizer... 
a minha mãe acredita muito no ser humano. Pronto! A minha mãe 
sempre acreditou muito no ser humano e talvez seja daí. Ela sempre 
deixou isso muito claro de respeito em relação a toda e qualquer 
pessoa, independente de qualquer circunstância e de que todo 
mundo tem um lado bom e positivo, e eu sempre acreditei nisso! 
[...] eu sou uma pessoa bem mais receosa, bem mais medrosa do 
que ela... ela [mãe] nunca demonstrou medo, ela nunca foi aquela 
pessoa de eu vou sair de noite, ‘cuidado, minha filha, alguma coisa 
pode acontecer com você’, entendeu? Não! [...] Vai dar tudo certo e eu 
cresci acreditando que tudo ia dar certo, eu cresci acreditando que 
as pessoas têm um lado bom, eu cresci acreditando que todo mundo 
é capaz, que todo mundo pode se realizar... que as pessoas são iguais 
em relação a suas possibilidades... mas também cresci acreditando 
que não existem coitadinhos! Então também não vejo, por exemplo, 
os meus alunos como coitadinhos não... que cada um vai tendo seus 
próprios desafios...”.

Série de comportamentos, atitudes e práticas coerentes: 
Essa disposição parece se articular à persistência, pois fornece a base 
para suas atitudes em sala de aula, em que insiste para promover a 
aprendizagem e desenvolver “o melhor” no aluno. Ela cita vários 
exemplos de sala de aula, dos quais selecionamos um, em que 
manifesta essa disposição e procura sensibilizar o aluno para sua 
crença: 

“Mas que eu me realizo nessas interações com outras pessoas 
[...] Quando eu encontro espaço para semear essas ideias, isso me 
realiza! Me dá a sensação de que essa é uma das maiores finalidades 
da educação porque muitas coisas de repente se perdem no caminho 
[em relação ao conteúdo] [...] Mas esse nosso conviver com o outro 
é para sempre! A nossa vida toda a gente vai conviver com o outro, 
então, se a gente puder conviver de uma forma melhor, vai ser bom 
para todos nós... Então, assim, a questão de respeitar, de você estar 
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bem com você, de você se valorizar, e a partir daí você respeitar 
esse outro, eu vejo isso como muito essencial. E também uma coisa 
assim que me incomoda, se a gente for analisar historicamente, a 
gente evoluiu tanto tecnologicamente, mas em relação às nossas 
interações, em relação às nossas emoções, o ser humano ainda é tão 
primitivo!

E aí esse encontro no sistema prisional é muito em função 
das circunstâncias, eu tenho isso muito claro! Não é porque eles 
são bonzinhos e estão lá, não são! Até teve aluno que teve uma aula 
recente que ele ‘uau, professora, que aula maravilhosa, adorei’, me 
elogiou muito e eu perguntei ‘me fala o seguinte, você quando estava 
lá fora, você era um aluno assim tão bom quanto você é aqui?’. Ele 
olhou para mim, ‘é, professora, eu não era não... eu não estava muito 
a fim de estudar’, então eu falei ‘olha, a aula não é só o professor, 
a aula é o professor e o aluno. Que bom que deu certo aqui porque 
vocês estão participando, vocês estão colaborando, tem que ter esse 
amadurecimento da turma, tem que ter essa interação dos dois para 
que as coisas funcionem’. 

Lá, por eles estarem num momento de sofrimento, eles 
começam a valorizar coisas que eles não valorizavam antes, então 
eles conseguem perceber que, de certa forma, abrir espaço para 
que possa brotar essas ideias... parece que dá significado, essa aula 
específica desse aluno [...] a gente começou falando sobre célula e 
sobre o quanto é importante respeitar a vida... você quer a sua vida 
respeitada, você também tem que respeitar os outros, e se fosse com 
você, não é? É uma certa provocação, mas eu me sinto feliz de poder 
levar essa provocação, porque estamos juntos nessa mesma sociedade 
e eu gostaria que a pessoa tivesse um pouco mais de consciência... 
me dá a sensação de um certo dever cumprido.”.

Experiências relativamente semelhantes: Além da sua 
experiência como professora no sistema prisional, o mestrado 
profissional parece ter representado um lócus de atualização e 
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fortalecimento dessa disposição através da relação estabelecida 
com sua orientadora e do referencial teórico freireano que passou a 
ressignificar sua prática docente.

Transferibilidade de contextos: Essa disposição parece se 
manifestar como crença em todos os contextos da vida de Regina, 
porém, como professora, ela a materializa.

Inibição: Não percebemos situações de inibição dessa 
disposição.

Combinação de disposições

Como já destacamos, a disposição ao planejamento e à 
persistência se convergem em alguns pontos, assim como a disposição 
ao humanitarismo e à persistência. A separação cumpre um papel 
analítico e interpretativo, pois algumas experiências não seriam 
contempladas por uma única disposição que mesclasse as três 
anteriores ou possíveis associações entre elas. Como afirma Lahire 
(2004, p. 327), certas disposições 

[...] combinam-se entre si para tornar possível este ou 
aquele comportamento, esta ou aquela escolha, esta ou 
aquela orientação e, mais geralmente, formar um estilo 
particular de condutas e atitudes, estilo sempre difícil de 
resumir a uma fórmula geradora.

Caso tivéssemos optado por um desses caminhos, deixaríamos 
em aberto práticas sociais bem marcadas no sujeito, como o 
planejamento de tarefas cotidianas associadas à vontade de controle, 
a busca por cumprir “etapas” acadêmicas e uma forte crença no bem-
estar da humanidade, que não se restringe à vontade de “fazer bem 
feito” e poderia sustentar as duas primeiras disposições (disposição 
planificadora e disposição à persistência). 
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Toni Gomes1 é professor de Biologia, vive em uma metrópole 
desde que nasceu, tem dois filhos e é casado. Seus pais separaram-
se quando ele era criança. Ele passou a morar somente com a mãe, 
perdendo o contato com o pai. Antes mesmo de ingressar na escola, 
Toni foi alfabetizado e desde cedo tornou-se um leitor assíduo. 
Toni era considerado um ótimo aluno e acredita que sempre foi 
muito estudioso. Apesar do gosto pelo conhecimento, afirma ter 
dificuldades para entender disciplinas da área de exatas. Além da 
leitura, ele também teve facilidade para aprender a língua inglesa; 
repetindo a prática de uma professora, aprendeu o idioma através 
de leituras de músicas internacionais. 

Toni escolheu o curso de Biologia pois, além da admiração 
por seus professores, tinha muita afinidade com essa disciplina. 
Ele ingressou na universidade pública aos 21 anos. Apesar de 
reprovações em algumas disciplinas, diz ter gostado do curso. 
No mesmo ano, Toni prestou concurso e foi aprovado em um 
órgão público que realiza laudos de autópsia e necropsia, no 
qual permanece há mais de 20 anos. Ainda no primeiro ano da 
graduação, Toni conheceu uma moça com quem teve seu primeiro 
filho (não planejado). Eles casaram-se e tiveram um segundo 
filho, sete anos depois. Sua esposa atua como enfermeira em um 
posto de saúde. 

A necessidade de dar subsídios a sua família fez com que 
Toni trabalhasse, além do órgão de necropsia, em escolas, como 
professor de Biologia. A sala de aula o conquistou, fazendo com 
que ele percebesse a prática docente como um vício. Assim como 
a leitura e o inglês, Toni buscava aprofundamento em temas da 
Biologia e levava essas discussões para suas aulas, revelando 
uma busca pelo conhecimento, em geral, de forma autodidata. 
Dez anos após concluir a graduação, Toni cursou um mestrado 
profissional em Ensino de Ciências, motivado pela perspectiva 
de melhores condições de trabalho. O mestrado representou um 

1 Agradecemos imensamente à colaboradora Priscila Brandão pela condução sagaz e atenta de uma das três entrevistas realizadas com o 
Toni.
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desafio para ele, pois seu projeto consistia em uma proposta que 
envolvia outros professores e a gestão da escola em que atuava, 
ao mesmo tempo em que o ajudou a repensar suas aulas. 

Toni revela preferência por práticas solitárias, tanto no 
trabalho quanto na família. Seu gosto pela docência parece estar 
mais associado a sua relação com o conhecimento do que à relação 
que ele estabelece com os alunos. Após 20 anos no ensino básico, 
Toni admite estar cansado do trabalho com alunos dessa faixa 
etária e, com o título de mestre, passou a lecionar apenas no 
ensino superior. 
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Toni tem 42 anos e é filho único de uma família cujos pais são 
funcionários públicos, concluíram o ensino médio e trabalharam em 
empresa de planejamento urbano. Eles se separaram quando Toni 
ainda era criança, fazendo com que ele tivesse mais contato com sua 
família materna. Seu avô materno era contador e a avó dona de casa. 
Os avôs paternos faleceram antes que Toni pudesse ter contato com 
eles e como sua relação com o pai não era próxima, Toni não soube 
informar qual é a formação deles. Em sua família, Toni tem uma tia 
que atua como professora e muitos primos que são concursados em 
diversas áreas, porém ele é o único formado em universidade pública. 

Uma trajetória escolar marcada pelo 
autodidatismo e isolamento

Quando estava sendo escolarizado, Toni conta que não havia 
pressão para ser um ótimo aluno por parte de sua mãe, mas que o 
incentivo sempre esteve presente e ela o motivava a estudar. Toni 
aprendeu a ler antes mesmo de entrar na escola, tomando gosto pela 
leitura desde cedo: “como eu era um cara muito sozinho, comecei a 
ler muito, então ficava lendo [...] eu estava na 5ª série, pegava livro da 
7ª série, de corpo humano, e ficava lendo ou revista”. Ele considera 
que foi um aluno recatado, quieto e que a leitura era uma forma de 
distração: “eu sempre queria ler muito, eu tinha essa vontade... [...] Eu 
era daqueles bem chatinho de ficar na frente, eu ia na biblioteca no 
intervalo, eu ia pegar livro na biblioteca, eu ia ler dicionário, pegava 
dicionário assim, do nada, ficava lendo [...] no intervalo da escola, 
eu ficava lendo na biblioteca, aqueles cartõezinhos de biblioteca 
eu tinha um monte assim preenchido.”. Essa iniciativa por buscar 
conhecimento de forma autônoma parece ser o primeiro gérmen de 
sua disposição autodidata e da sua paixão pelo conhecimento. Como 
era considerado um ótimo aluno, Toni foi incentivado a se dedicar 
aos estudos por seus familiares. Sua tia conseguiu vaga em uma 
escola pública diferenciada como investimento em seus estudos: 
“minha tia arrumou uma vaga para mim, de favor, porque eu lembro 
que era para quem é da indústria [...] Tinham uns primos meus que 
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não queriam nada da vida, acho que ela pensava, ‘já que meus filhos 
não querem, eu vou dar a vaga para o Toni’.” 

Sua trajetória escolar foi marcada por bom desempenho e gosto 
pelas disciplinas biológicas: “Era aquele quieitinho, era nerdizinho, 
ficava só lendo, lendo e fazendo tudo certinho.”. Apesar do perfil 
de bom aluno, Toni relembra que não tinha facilidade com a área 
de exatas e que encontrou muitas dificuldades para entender esses 
assuntos, independente de quem fosse o professor: “muita dificuldade 
em disciplinas de exatas, o que eu tinha problema, até na faculdade 
eu tive depois foi em matemática, eu realmente sempre odiei. Então 
começou ali, a única matéria que eu tinha nota baixa era matemática. 
[...] Independente do professor”. Toni destaca que não se interessava 
por esportes e que suas atividades preferidas eram relacionadas à 
leitura: “eu nunca fui de jogar bola, não gosto de esporte também, 
eu odeio esporte... não gosto de matemática e não gosto de esporte, 
então, não ficava na rua jogando bola, raramente, eu ficava mais lendo 
[...]”. Suas horas vagas eram preenchidas com estudos e leituras sobre 
os mais variados temas, principalmente sobre ciências biológicas.

No ensino médio, Toni relembra o método de uma professora 
de inglês para que eles aprendessem a língua. Ela levava música 
para complementar sua aula e os alunos gostavam muito: “a gente 
aprendeu muito inglês com música. Eu acho isso muito bom!”. Essa 
prática fez com que Toni se aprofundasse no idioma e isso o auxiliou 
durante sua trajetória acadêmica: “outra coisa interessante porque 
eu sempre gostei muito de inglês [...] comecei a aprender inglês 
como? Sozinho [...] Com letra de música, encarte de disco [...] quando 
eu estava na faculdade, tinha muito livro de inglês de biologia, boa 
parte era só inglês, aí eu fui aprendendo [...] eu leio qualquer coisa 
de inglês, só que eu não fiz curso nenhum.”. Novamente observamos 
aqui a busca e o gosto pelo conhecimento de forma autônoma.
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O interesse pela biologia e o 
encaminhamento indireto para  
a docência

A escolha pelo curso de Biologia, além da grande afinidade 
com a disciplina, foi influenciada por professores de Ciências e 
Biologia com quem Toni teve contato durante sua escolarização. O 
interesse pelo corpo humano e por assuntos relacionados à Biologia 
foram fortes influenciadores para que Toni seguisse essa carreira: 
“na época, eu estava um pouco indeciso quanto ao que fosse fazer 
na faculdade, eu comecei a pensar em Psicologia ou Biologia, mas 
eu tinha uma professora de Biologia que era muito legal, [...] você 
via que ela gostava mesmo e ela levava experimentos e fazia muitas 
práticas, entendeu. Então eu passei, ela que me inspirou mais, assim: 
“gostava de ver o estômago, por dentro, o coração... eu achava ‘nossa, 
cara, que legal, aqui por dentro!’”. Outra possibilidade imaginada por 
Toni era cursar medicina, já que assuntos biológicos o interessavam 
tanto, mas a ideia acabou sendo abandonada, pois acreditava que não 
seria cuidadoso o suficiente para o trabalho: “eu cheguei a pensar em 
medicina, porque tinha uns amigos meus que estavam na pilha, mas 
eu pensei ‘eu sou estabanado, eu já não tenho destreza’ [...] e eu fui ler 
um livro de Medicina e é muito chato, é chato demais. Eu não ia ter 
paciência, porque é muito detalhista”. Por fim, Toni decidiu-se pela 
Biologia; a escolha pela modalidade do curso (licenciatura) visava a 
abrangência profissional. Ele se preocupava com o que trabalharia 
depois de formado e ser professor poderia ser uma das opções: “na 
época eu vi que o campo de trabalho é melhor para lecionar, o campo 
de Biologia pura era mais complicado. Então eu pensei já em relação 
ao mercado de trabalho [...] Eu pensei, ‘é melhor eu fazer licenciatura’ 
porque Biologia, [...] é muito escasso, o mercado de trabalho... é muito 
pouco...”.

Aos 21 anos, Toni ingressou na licenciatura e se mostrou 
satisfeito com a escolha do curso. As disciplinas o atraiam e ele 
realmente tinha interesse e gosto pelos assuntos abordados, exceto 
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pelas disciplinas de exatas (Cálculo, Química) nas quais ele chegou a 
ser reprovado. Logo em seu primeiro ano, Toni prestou um concurso 
para trabalhar em um laboratório de necropsias e laudos cadavéricos 

ligado a um órgão público, motivado por suas curiosidades na área 
e por seu interesse em assuntos patológicos e anatômicos: “Eu 
fiz mais porque achava legal, deve ser legal, eu estava fazendo 
Biologia aqui, “ah, deve ser legal o [órgão público] e tal [...] eu gosto, 
envolve biologia, corpo humano, então eu gostei dessa área. Eu fiz 
na verdade sem saber como seria e acabei gostando. Fiz uns cursos 
de especialização em anatomia, necropsia.”.

Durante esse período, ainda aos 21 anos, Toni conheceu sua 
esposa, através de uma amiga em comum, e eles tiveram um filho não 
planejado. Por esta razão, casaram-se jovens, tiveram um segundo 
filho sete anos depois e permanecem juntos (até o momento da 
entrevista). A esposa cursou Administração, depois fez curso técnico 
em Enfermagem e atua em um posto de saúde. Ele acredita que talvez 
a tenha influenciado quanto ao interesse pela área: “Eu acho que sim, 
eu acho que acabei influenciando... ela já estava meio sem saber o 
que fazer... aí eu falei ‘faz Enfermagem que sempre tem emprego’ [...] 
eu falava assim ‘olha, trabalhar logo, eu aconselho fazer algo na área 
de saúde porque não tem outro curso se você quer trabalhar logo. 
Você quer dar aula?’, ela falou ‘não, nem morrendo, nem morrendo’. 
‘Se você quisesse dar aula era fácil, mas se você não quer...’, aí ela 
começou a fazer Enfermagem...”. Além do apoio quanto à área, Toni 
conta que sua mãe cuidava dos filhos dele para que sua esposa 
pudesse trabalhar.

Antes do casamento e do nascimento do primeiro filho, Toni 
conta que não tinha a necessidade de trabalhar e que poderia ter 
cursado a graduação tranquilamente. Motivado pela responsabilidade 
de cuidar da família, Toni começou a trabalhar em escolas que 
necessitavam de professores eventualmente, além de cumprir sua 
jornada no laboratório como técnico de autópsia: “meu amigo falou 
‘quer dar aula?’, eu falei ‘quero’, ‘é pública, você vai ali, faz o contrato 
porque não tinha professor, estava faltando’. Eu comecei na graduação 
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a dar aula, porque na época, em 97, tinha muita falta de professor 
aqui na rede pública, então havia contratos especiais [...] Então eu 
comecei bem cedo, tinha 20 anos e estava em sala de aula”.

A sala de aula conquistou Toni, que antes não considerava a 
profissão docente como primeira opção. A necessidade de trabalhar 
e o gosto pela docência fizeram com que ele continuasse na carreira, 
conforme conseguia melhores empregos: “depois dos quatro anos 
[na escola pública], eu entrei na [escola] particular [...] O pessoal 
fala ‘você gosta de dar aula?’, eu gosto [...] eu tomei gosto por dar 
aula”. Ele descreve a prática de lecionar como um vício que parece 
estar associado a sua paixão pelo conteúdo de Biologia: “quando 
você começa a dar aula, passa a gostar mesmo, é um vício, então 
eu nunca quis deixar de dar aula. O pessoal lá no [laboratório de 
necropsia] fala ‘ah, mas você dá aula porque você gosta’ [...] eu gosto 
de dar aula por vontade própria.”. Toni relembra de uma ocasião em 
que precisou lecionar uma disciplina que não tem facilidade e avalia 
a experiência de maneira negativa: “uma vez eu tive que dar dois 
meses de aula de Matemática para o ensino fundamental [...] Se for 
de Biologia, qualquer assunto eu dou, sem ler. [...] agora, eu tive que 
estudar Matemática para dar... falei ‘meu Deus, nunca mais vou dar 
aula do que eu não gosto porque é horrível!’”.

Ao memorar as dificuldades que teve que enfrentar para 
graduar-se ao mesmo tempo em que trabalhava, Toni lamenta: “eu 
tinha um plano: queria me formar, trabalhar e depois ter família... 
mas aconteceu antes [...] eu vejo alguns amigos meus que dá uma 
pontinha de remorso. Meu amigo foi lá para Suécia estudar [...] 
passar seis meses lá mexendo com planta [...] É uma coisa que é legal 
durante a faculdade, eu não vou ter mais isso... me arrependo para 
caramba, podia na época ter estudado mais, feito pesquisa [...] Eu 
não fiz nenhum trabalho na época de iniciação científica [...] eu me 
arrependo de não ter feito mais coisa... acho que eu tinha capacidade 
de fazer [...] porque na realidade eu dava aula o dia inteiro, cansado, 
não vinha para aula... então assim, foi bom e foi ruim ao mesmo tempo. 
Não pude me dedicar tanto ao curso”. Essa perspectiva parece indicar 
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novamente seu individualismo por lamentar o fato de não ter podido 
exercer sua independência de ações em função da família. Por outro 
lado, ele reconhece certa falta de iniciativa de sua parte para buscar 
essas oportunidades: “Devia ter me esforçado mais, porque é aquela 
coisa, não posso sair culpando, é muito fácil culpar hoje, arrumei 
filho, casei, acho que é meio moleza minha, se tivesse batido o pé [...] 
acho que foi mesmo comodismo”. 

A constituição da sua família também lhe trouxe maturidade 
e o fez ser alguém mais responsável: “É, mas não me arrependo não... 
na época, foi mais trabalhoso porque eu tive que ser responsável, ‘eu 
tenho que dar aula, eu tenho que arrumar um emprego para comprar 
as coisas para criança [...]’”. Esse parece ter sido o primeiro indício 
do desenvolvimento de sua competência para a realização de mais 
de uma tarefa em paralelo, uma competência sem apetência nem 
evidências de que se constitua em um princípio gerador de práticas, 
ou seja, uma disposição. Ele também destaca como um aspecto 
positivo a possibilidade de complementar as aulas de matérias 
pedagógicas com a experiência em sala de aula: “para mim foi bom 
porque enriqueceu... a minha experiência assim eu aprendi fazendo, 
estava tendo aula de didática aqui e dando aula lá”.

O mestrado profissional: frustração 
com o trabalho coletivo e novas 
perspectivas na carreira docente

Toni graduou-se em cinco anos e continuou a trabalhar como 
professor em escolas particulares, além de realizar plantões no 
laboratório de autopsias. Após dez anos da conclusão do curso, foi 
informado sobre a possibilidade de cursar um mestrado profissional 
através de um amigo. Ele se interessou pelas perspectivas de melhorias 
salariais e pelas novas oportunidades que o título de mestre poderia 
lhe proporcionar: “ele [amigo] estava no mestrado, estava terminando 
[...] todo ano, eles divulgam esse processo seletivo, ele falou ‘Toni, 
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faz porque vai ser importante’, lá no laboratório você ganha um 
adicional financeiro por ter mestrado e você também pode dar aula 
em faculdade [...] eu prestei o processo seletivo com a mínima, assim, 
esperança [...] eu vim aqui, me inscrevi e tentei. Na época, para a 
inscrição já tinha que fazer um pré-projeto, aí pensei ‘vou trabalhar 
com os meus alunos na escola que estou’ [...]”. O mestrado de Toni 
consistia em organizar e analisar visitas de campo interdisciplinares, 
para trabalhar um bioma específico degradado, com os alunos do 
ensino médio da escola particular em que ele lecionava. 

Ele conta que a ideia inicial do projeto foi sua e que teve apoio 
de sua orientadora, que chegou a visitar a escola para apresentar a 
proposta. Toni enfrentou muita dificuldade de envolver a escola na 
proposta: “eu tive muito estresse em convencer a diretora da escola. 
‘Não, mas não dá para ir só uma vez não com os alunos?’, ‘Mas pelo 
amor de Deus, eu vou fazer um trabalho... como é que eu vou pegar 
de uma vez todos os professores, levar de uma vez só para ir uma 
tarde? Só para ir para lá é mais de uma hora e para voltar mais uma 
hora’ [...] a dona da escola, que era particular, não entendia que era 
importante, ela só foi lá porque eu insisti até incomodá-la, ‘olha, é 
pro meu mestrado’”. Toni se mostrou bastante incomodado com as 
dificuldades enfrentadas para desenvolver um trabalho diferenciado 
e interdisciplinar na escola. Ele criticou muito seus colegas e a 
gestão da escola, mostrando pouca familiaridade com esse tipo de 
trabalho. Isso evidencia uma prática mais individual, bem como 
uma tendência a se tomar como referência de modo egocêntrico, por 
desconsiderar as dificuldades específicas e os interesses dos seus 
colegas professores e da sua escola, que iam além da pesquisa de 
mestrado que ele estava desenvolvendo.

Apesar dessas dificuldades, Toni destaca várias aprendizagens 
do mestrado. Ele conta que cursou uma disciplina sobre evolução e 
sentiu falta de outros temas da biologia; destaca várias disciplinas 
pedagógicas e de formação para a pesquisa. Em relação a todas as 
disciplinas e ao mestrado de modo geral, o que ele mais ressalta 
é o convívio com o grupo de alunos-professores e as discussões 
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fomentadas nas aulas: “você pode discutir como era a sua sala de 
aula com pessoas que estavam dando aula, se você fica só no teórico, 
como é que você fala das experiências? [...] Se não fosse isso, não 
tinha como ter entendimento. Você vai discutir, ficava como na 
graduação, a didática separada do mundo, entendeu?”. Ele conta que 
também aprendeu muito assistindo a defesas e acompanhando o 
desenvolvimento dos trabalhos dos colegas. Toni parece impactado 
pela experiência do mestrado, diz sentir falta do ambiente acadêmico, 
novamente revelando seu gosto pelo conhecimento, e comenta que 
os dois anos de formação passaram rápido demais. Em relação 
à pesquisa, ele destaca que aprendeu a fazer fichamento, buscar 
conteúdo confiável, transcrever entrevistas, fazer análise de conteúdo. 
Além disso, ele acredita que mudou sua autoimagem: “quer queira 
quer não, é um título que poucos têm, é valorizado, não só no mercado 
de trabalho [...] Depois vem o doutorado, que é o ápice... graduação, 
todo mundo tem graduação [...] eu me sinto com mais como substrato, 
subsídio para eu poder fazer mais coisas [...] eu tenho orgulho, acho 
muito bom, aconselho quem quiser fazer... dá até saudade, olha eu 
fico lembrando quando eu vinha para aula...”.

Ele conta que a experiência do mestrado trouxe novas formas 
de enxergar o processo de avaliação, a interdisciplinaridade e fez 
com que ele repensasse a maneira como lecionava, principalmente 
através de novas estratégias didáticas: “a questão do trabalho em 
grupo eu valorizei mais, da participação do aluno. Teve um até que 
a professora de evolução que a professora ensinou a fazer mapas 
conceituais, sabe, aquele mapinha, passei a usar também [...] Mudou 
porque a aula é mais dinâmica [...] o grande desafio é fazer a aula 
ficar atrativa. Eu até acho legal em Biologia porque, poxa, fazer a 
aula ficar atrativa não é difícil porque tem em todo lugar [...] até 
mesmo na parte interdisciplinar.”. Destacamos que seu interesse pela 
docência parece estar mais associado ao gosto e à curiosidade pelo 
conhecimento do que pela relação que ele estabelece com os alunos. 
Apesar de citar várias vezes os alunos, o enfoque é sempre o efeito 
de determinadas práticas sobre eles, gerando interesse e motivação, 
o que nos leva a supor que ele procura produzir nos alunos o mesmo 
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efeito de gosto e autonomia na busca do conhecimento vivenciado 
desde sua infância. Assim, destaca a forma como ele apresenta o 
conteúdo, que tende a repetir seus interesses pessoais, presentes 
desde os primeiros momentos de escolarização, bem como repetir o 
efeito que sua professora de biologia do ensino médio provocou nele, 
ao trazer aulas diferenciadas, com aplicações práticas no cotidiano, 
levando-o a optar por essa graduação. Sua principal meta parece ser a 
de identificar a aplicação prática de um determinado conhecimento, 
encontrar uma forma de ilustrar isso e mostrar aos seus alunos: “eu 
sempre gostei... de levar mato para levar para sala, arrancava folha... 
eu sempre fiz isso.”.

Após 20 anos na escola, Toni assumiu estar cansado de lecionar 
para ensino médio e, depois de obter o título de mestre, conseguiu 
lecionar no ensino superior. Assim como conciliou o mestrado com 
o emprego no laboratório e na escola, mobilizando sua competência 
multitarefa, por um tempo, ele conciliou o emprego na escola 
particular, no ensino superior e no laboratório, mas a exaustão física 
decorrente do trabalho docente o fez optar por trabalhar apenas 
na instituição de ensino superior. Toni prefere a tranquilidade de 
trabalhar em poucos lugares e a maturidade dos alunos, que são 
mais velhos: “eu gosto de dar aula, mas é aquela coisa [...] eu não 
tenho mais paciência assim de encarar uma escola pública, acho que 
não”. Em outro momento da entrevista, ao comentar sobre o trabalho 
de sua esposa, percebemos o interesse de Toni por práticas mais 
solitárias e individuais: “Eu falo assim, ‘vivo não, só morto’. Morto 
não dá trabalho. Vivos são meus alunos que... eu não tenho mais 
paciência com eles, muito chato...”. Nesse contexto, também repete o 
formato de aula pautado em uma aplicação prática do conhecimento: 
“eu estava dando aula de imunologia, mandei eles irem no posto de 
saúde, visitar as salinhas de vacinação, ver como era, entrevistar a 
enfermeira, pegar a estatística de quantos são vacinados por dia, por 
mês... também faz parte da imunologia... foram lá e vieram, mostraram 
foto, vídeo, mostraram estatística, ‘olha, vacinou...’, é outra visão, uma 
coisa seria eu falar ‘olha, no posto de saúde, assim, assim, assado, 
a salinha assim, a mulher vai lá’, e o outro ele ver: ‘eu fui lá e eu vi 
como que é a vacinação’”.



343

Vida familiar, práticas culturais  
e perspectivas futuras

Da mesma forma que a relação com os outros não parece ser 
o maior atrativo para a sua permanência na carreira docente, sua 
relação com os filhos também revela traços do seu individualismo. 
Ao ser perguntado sobre o que lhe interessava na docência, ele chega 
a admitir que era uma forma de “fugir” das obrigações familiares: 
“eu não estava acostumado com a vida de pai de família, sabe, de 
dever de casa, cuidar de criança... eu acho que bem na época que 
eu tive como fuga, tipo assim, eu estou dando aula e não tenho que 
ficar em casa... é até feio falar isso, mas é verdade... não tinha dons 
assim de cuidar de criança assim, entendeu? Trocar fralda era uma 
vez ou outra...”. Seu filho mais velho, de 19 anos, cursa Engenharia da 
Computação em uma faculdade particular e o mais novo, de 12 anos, 
está no ensino fundamental. Seu emprego na escola e universidade 
particular representaram formas de oferecer uma boa educação aos 
filhos, embora ele não perceba neles o mesmo interesse que tem 
pelo conhecimento: “[eles estudam em escola] Particular. Mas é um 
custo... os dois. A escola que eu trabalhei, estudaram lá, os dois... 
o menor está até hoje [...]. E o mais velho está na faculdade. Mas 
assim é um custo pro menorzinho fazer... ele tira nota boa, tira, ele 
é muito inteligente, mas para ele ler um livro de literatura tem que 
ficar em cima... ele não gosta. [...] Meu filho mesmo, a gente teve que 
convencer ele [a fazer faculdade] porque ele não queria fazer [...] Ele 
falava assim, ‘ah, eu quero trabalhar e depois, mais importante...’, olha 
a besteira de hoje: ‘o mercado não exige mais que faça faculdade, 
mudou as coisas’. [...] o meu filho mais velho faz Engenharia, só que 
é particular, onde eu dou aula [...] esse é meio fechado, meio calado, 
mas a relação é boa com ele. O menor tem 13 anos, tá no ensino 
fundamental ainda, mas é tranquilo, com a mãe deles também. Eles 
são estudiosos [...] Por exemplo, meu mais velho, queria que ele 
fizesse universidade pública, eu fiz um esforço assim, ele não deu, 
assim, sabe quando você sabe que não tem vontade, não tem aquela 
vontade de fazer universidade pública, não quis se esforçar, ele nem 
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tentou fazer, falou assim, pensou assim, ‘como meu pai da aula lá 
[universidade particular], lá tem bolsa...’”.

Ao longo de sua vida, a leitura é uma prática muito presente. 
Ele lê, sempre que tem tempo, os livros de temas diversos: psicologia, 
romance, neurociência, comportamentalista, psiquiátrica, toxicologia, 
biografia de cientistas. Os títulos dos livros que ele cita e até o que ele 
estava carregando no momento de uma das entrevistas reforçam sua 
disposição autodidata por envolver temas que não estão diretamente 
relacionados às suas aulas, nem serem foco de aulas específicas que 
ele frequentou formalmente. Além disso, Toni também frequenta 
cinema e sai com os filhos ocasionalmente. Devido ao excesso de 
peso, ele começou a frequentar a academia, mas, assim como na 
infância, atividades físicas não lhe agradam.

Cinco anos após concluir o mestrado, Toni pretende ingressar no 
doutorado, para melhorar suas perspectivas profissionais e continuar 
estudando. Para tanto, ele acredita que terá o apoio da faculdade em 
que leciona, já que a sua melhor qualificação pode elevar a nota da 
faculdade em rankings. Mais de dois anos após concluir o mestrado, 
Toni submeteu um artigo para publicação e relata que recebeu 
retorno e demandas da revista, quanto a revisões, que ele demora 
para atender. Assim, sente-se preparado para escrever e divulgar seu 
trabalho, mas não dedica muito tempo a essa atividade. Além disso, 
na universidade, ele já orienta trabalhos de conclusão de curso, 
sentindo-se competente e preparado para essa função, provavelmente 
em função da experiência do mestrado: “Eles me escolhem mais 
por causa dos temas, como eu dou aula de Patologia, então é sobre 
câncer, sobre doenças, enfermagem na atuação, enfermagem na 
diabetes, doenças. Então é sempre tranquilo [...] nunca é 100%, sempre 
falta alguma coisa, mas é bom. [...] Oriento alguns, alguns querem 
publicar, a gente ajuda, ver se melhora para mandar. Eu gosto, porque 
é interessante, você acaba tendo que, como eu vou dizer... relembrar 
algumas coisas, de formatação, de estilo, de coisa, de metodologia, 
então é bom para não ficar meio parado”. Novamente identificamos 
uma relação com o conhecimento, a linguagem científica, mas não 
com o crescimento promovido nos alunos. 
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Ao mesmo tempo que ele indica ter grandes ambições, como 
cursar o doutorado e ser professor concursado em uma universidade 
pública, Toni se considera “acomodado” e imagina que essas ambições 
podem não se concretizar ou demorar muito tempo para serem 
concretizadas, assim como ele vivenciou um intervalo de dez anos 
entre a graduação e o mestrado. “Assim como o doutorado, assim 
como a minha publicação demorei muito para mandar, acabei em 
2012, eu enrolei demais! O doutorado, já teve um ou dois editais antes 
que eu não fiz porque, ‘ah, o espanhol’, e eu fiquei de ir atrás e não 
fui, então eu sou muito comodista, vou levando, como dá, passa mais 
um mês, passa mais um ano, passa mais dez anos [...] Acho que faltou 
isso em mim, faltou, eu sou muito acomodado, isso atrapalhou”.
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Patrimônio de 
disposições do 

Toni Gomes
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Hipótese 1: Disposição ao 
autodidatismo

Descrição: O autodidata é aquele que “se instrui por si, sem 
auxílio de professores” (AURELIO, 2000, p. 76). Assim, alguém 
que tem disposições a ser autodidata consegue aprender algum 
conteúdo sem ajuda de terceiros. Lahire (2004, p. 64-65) identifica essa 
disposição em Léa Cantelli, um dos oito sujeitos que são analisados 
no livro Retratos Sociológicos, referindo-se a “uma vontade de saber 
já formada durante o ensino fundamental [que] se traduz, pois, em 
um primeiro momento, por um modo autodidata de satisfazer sua 
curiosidade em matéria de saberes, ou seja, por meio de uma leitura 
intensiva e bastante eclética”. Ele afirma que esse “desejo de saber” 
de Léa levou a dois tipos de comportamentos diferentes em função 
do contexto: “leitura bulímica autodidata ou retomada de estudos”. 
No caso de Toni, essa disposição se manifesta na forma como ele 
aprendeu inglês - assim como Léa em hábitos de “leitura bulímicos”, 
na sua busca pelo conhecimento científico e na forma como ele 
ensina, tentando despertar o interesse, que poderia se converter em 
autodidatismo, em seus alunos. 

Gênese: Na infância, Toni aprendeu a ler antes mesmo de 
entrar na primeira etapa da escolarização. Ele lia livros infantis e 
tinha prazer na leitura. Acreditamos que a gênese da disposição foi 
quando Toni aprendeu a ler sozinho: “Eu já comecei a ler fragmentos, 
me lembro vagamente que eu pegava histórias em quadrinhos para 
ler”.

Série de comportamentos, atitudes e práticas coerentes: 
Quando Toni estava na escola, sua professora de inglês levava músicas 
para a sala de aula. Essa prática fez com que ele também estudasse 
inglês por meio de músicas estrangeiras, lendo e traduzindo suas 
letras. Quando Toni ingressou na universidade, os livros em inglês 
também o ajudaram a entender melhor o idioma: “eu sempre gostei 
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muito de inglês. Aí comecei a aprender inglês, como? Sozinho [...] 
Com letra de música, encarte de disco, aí fui aprendendo assim [...] 
quando eu estava na faculdade, tinha muito livro de inglês de Biologia, 
boa parte era só inglês, aí eu fui aprendendo [...] Na força. Hoje, eu 
leio qualquer coisa de inglês, só que eu não fiz curso nenhum.”. 
Como destacado no retrato, ele continua buscando livros diversos 
para suas aulas e momentos de lazer, incluindo o fato de que estava 
com um desses livros na mão no momento da entrevista.

Experiências relativamente semelhantes: As experiências 
em que Toni foi estimulado à leitura e ao aprendizado de inglês 
fizeram com que ele sentisse necessidade de buscar conhecimento 
por si. Toni relembra ter sido uma criança solitária, o que fazia com 
que ele lesse muito, sobre diversos assuntos. As experiências de 
leitura sobre inúmeros temas que o interessavam fazem com que a 
relação entre Toni e o conhecimento seja prazerosa, não forçada e 
autônoma. 

Transferibilidade de contextos: Os contextos em que essa 
disposição é ativa é o escolar e profissional (docência).

Inibição: Não encontramos contextos em que essa disposição 
esteja desativada, talvez em relação aos conteúdos de exatas, embora 
não tenhamos conseguido explorar essa dimensão na entrevista.

Hipótese 2: Disposição ao 
individualismo

Descrição: O individualismo tem denotação de exclusivismo 
que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo, orgulho e 
presunção ou egocentrismo (HOUAISS, 2009). Preferência pelo retiro 
individualista e opção por práticas solitárias. “Atitude que considera 
o indivíduo como a realidade mais essencial ou como valor mais 
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elevado” (AURÉLIO, 1999, p. 1102). Entendemos o individualismo 
como princípio que leva a tendências e atitudes individuais, de 
quem vive exclusivamente para si, demonstrando pouca ou nenhuma 
solidariedade e até certo egoísmo. Lahire (2004) identifica essa 
disposição individualista no retrato sociológico de Léa Cantelli, ao 
destacar sua socialização exclusivamente familiar, sem participação 
em nenhum coletivo, que foi potencializada por uma disposição anti-
hierárquica e agressiva que dificulta sua inserção em atividades em 
grupo na vida adulta. No caso de Toni, essa disposição se manifestará 
no seu gosto por práticas solitárias, tanto no trabalho, quanto na 
família. 

Gênese: Toni é filho único de pais separados. Desde o divórcio, 
Toni passou a viver com a sua mãe. Ele destaca que, durante sua 
infância, sempre ficou bastante tempo sozinho e que procurava 
práticas que ele pudesse realizar isoladamente: “como eu era um cara 
muito sozinho, comecei a ler muito, então ficava lendo”. Acreditamos 
que o fato de ser filho único e o apego pela leitura fizeram com que 
ele tomasse atitudes e comportamentos cada vez mais isolados: “Eu 
acho que veio talvez por eu ser sozinho [...] não tinha igual hoje, não 
tinha videogame, não tinha celular, não tinha nada para fazer e eu 
gostava de ler [...] Minha mãe, por exemplo, ia fazer unha na casa da 
manicure e me levava junto... o que tinha na estante de livros, que 
não tinha nada a ver, literatura, eu pegava e ficava lendo...”.

Série de comportamentos, atitudes e práticas coerentes: 
Além da prática da leitura, a aversão aos esportes, prática que 
geralmente exige o contato com mais pessoas, indica que a disposição 
está presente. Para exercitar o corpo, Toni opta pela academia, 
desenvolvendo a prática individual da musculação, ainda que prefira 
não praticar nenhum exercício físico: “eu nunca fui de jogar bola, 
não gosto de esporte também, eu odeio esporte... [...] não gosto de 
esporte, então, não ficava na rua jogando bola, raramente, eu ficava 
mais lendo... [...] eu comecei a fazer academia, estou gordinho, eu 
comecei agora no tempo livre, mas é horrível fazer!”.
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Toni tem duas ocupações: é professor e trabalha como auxiliar 
de autópsias. Apesar de descrever a primeira como um vício e exercer a 
profissão por um longo período de tempo (aproximadamente 20 anos), 
o trabalho com cadáveres parece mais cômodo, pois encaixa com as 
suas disposições individualistas: “No dia a dia, eu fico mais sozinho, 
não sou muito de... grupo social não... eu trabalho no [laboratório de 
necropsia] e vou para o plantão, é o mesmo plantão que tem dez anos 
com a mesma pessoa no plantão, aí você cria um laço social, mas eu 
prefiro ficar sozinho [...] é mais fácil com morto em relação ao hospital, 
ao sofrimento, não suportaria ‘ai, estou com dor e tal’, aquela coisa 
de hospital, eu nem me imagino. E eles falam que nem imaginariam 
abrindo cadáver, vendo morto [...] Morto não dá trabalho. Vivos são 
meus alunos que... eu não tenho mais paciência com eles, muito 
chato”. Mesmo que prefira práticas solitárias, Toni é professor e tem 
que lidar com os alunos e outros colegas professores. Acreditamos 
que ele consiga fazê-lo graças a sua relação com o conhecimento, de 
busca incessante e autodidata pelo saber. Ou seja, a relação com o 
outro não é a mais importante e sim a relação com o conhecimento. 

Em sua pesquisa de mestrado profissional, Toni dependia do 
auxílio de outros professores, por abordar assuntos interdisciplinares, 
o que lhe trouxe certo incômodo. Essa atitude demonstra o quanto ele 
prefere desenvolver suas atividades sozinho, levando-o a confundir o 
conceito de interdisciplinaridade: “Eu pensei, pelo menos o pessoal 
que faz um produto, vou fazer um software de educação não tem esse 
problema. Você faz ali, vou fazer um joguinho, alguma coisa, você faz 
sozinho. Um guia... você faz sozinho... uma amiga minha ela fez um 
guia sobre nutrição na escola [...] é mais fácil um professor sozinho, 
buscar e achar a interdisciplinaridade dentro do trabalho do que ele 
pegar professores para trabalhar com ele. É mais fácil eu Toni pegar 
ali e onde que acha aqui a filosofia, a química, a física... e eu ir atrás 
e inserir dentro do contexto do que eu ir atrás do pessoal colaborar. 
Infelizmente essa é a verdade.”.

Em sua casa, Toni também assume postura individualista. 
Relatos sobre sua esposa e seus filhos não são destacados em sua fala. 
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Ele admite que não permanece muito tempo em casa, nem dedica-
se à família: “em casa a discussão é sempre assim, que eu trabalho 
demais, que eu devia largar um emprego, eu estou acostumado já... 
não vai acrescentar muita coisa assim no tempo que eu estou em 
casa.”. Ele chegou a afirmar, de modo constrangido, que a docência 
representou uma forma de escapar da paternidade e da vida familiar.

Experiências relativamente semelhantes: Ser filho único 
fez com que Toni vivenciasse uma infância sem muitos amigos, em 
que ele ficava muito tempo sozinho, fazendo leituras. A experiência 
de trabalhar em um laboratório que realiza necropsia atualiza essa 
disposição, visto que Toni sente-se confortável ao trabalhar isolado. 
Apesar de ser professor e ter que lidar com seus alunos, Toni sente-
se atraído pela docência graças à possibilidade de interação com 
o conhecimento, que para ele é muito agradável. Quando teve a 
oportunidade de lecionar com carga horária menor em uma 
universidade, Toni desistiu de ser professor do ensino básico, pois, 
segundo ele, prefere lidar com alunos mais maduros: “[...] hoje em 
dia talvez eu não tenha mais paciência com aluno, adolescentizinho, 
[...] eles estão muito sem limite.”.

Transferibilidade de contextos: Essa disposição está presente 
no contexto familiar, na forma como Toni age com os filhos e a esposa. 
No contexto profissional, quando ele prefere práticas solitárias, que 
não envolvem auxílio.

Inibição: Não encontramos contextos em que essa disposição 
esteja desativada.

Combinação de disposições

O movimento de identificação de disposições consiste em um 
exercício interpretativo que envolve um recorte e análise da realidade 
concreta. Como afirma Lahire (2004, p. 27),
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Na verdade, uma disposição é uma realidade reconstruída 
que, como tal, nunca é observada diretamente. Portanto, 
falar em disposição pressupõe a realização de um trabalho 
interpretativo para dar conta de comportamentos, 
práticas, opiniões, etc. Trata-se de fazer aparecer o ou 
os princípios que geraram a aparente diversidade das 
práticas. Ao mesmo tempo, essas práticas são constituídas 
como tantos outros indicadores da disposição.

Assim, no retrato de Toni Gomes e nas hipóteses de disposições 
apresentadas neste texto, fica evidente que as duas hipóteses de 
disposições se convergem em vários aspectos, principalmente, por 
ambas revelarem uma predileção por práticas solitárias de estudo e 
de atuação. Apesar desse cruzamento, optamos por apresentá-las em 
separado, pois alguns elementos da vida de Toni não seriam explicados 
por uma única disposição que associasse esses dois elementos: 
sua relação com os filhos não seria contemplada pela dimensão 
autodidata, embora seja marcada pelo individualismo. Por outro 
lado, seu gosto e busca pelo conhecimento, captada pela disposição 
ao autodidatismo, não explicaria sua predileção profissional por 
trabalhar com “mortos ao invés de vivos”. Apesar desse esforço de 
segmentação interpretativa, entendemos que o próprio conceito de 
disposição é coerente com a observação de práticas complexas que 
podem envolver diversas disposições.
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Fernanda Couto1 tinha 33 anos na época das entrevistas. 
Era solteira, residia com sua mãe e irmã em uma grande cidade 
brasileira e atuava como professora de Física. Oriunda de uma 
família de alto capital cultural, composta por muitos professores, 
Fernanda possui uma excelente formação acadêmica, licenciada 
e bacharel em Física, licenciada em Letras, mestra e doutora em 
Ensino de Física. Na adolescência, teve uma trajetória muito 
marcada pela distinção escolar, colecionando prêmios e notas 
altíssimas em todas as disciplinas. Sua escolaridade básica foi 
feita em uma mesma escola, uma instituição privada de muita 
tradição em seu bairro. Desde muito cedo, desenvolveu grande 
apreço pelas línguas e, ainda na juventude, tornou-se proficiente 
na língua espanhola. A propensão por disciplinas como Matemática 
e Física também ficou muito evidente na escolaridade básica. 

Sob influência de sua mãe (professora de Matemática) 
e de alguns outros professores, precocemente, Fernanda já 
vislumbrava a docência como atividade profissional. Inicialmente, 
Fernanda optou pela formação em Física e cursou o bacharelado e 
a licenciatura. Durante a graduação, ela teve uma vida muito ativa, 
lecionando aulas particulares (de Física, Matemática e Espanhol), 
fazendo Iniciação Científica e monitoria. Nesse período, como 
professora de Espanhol em uma escola de idiomas, licenciou-se 
também em Letras. Iniciou formalmente sua carreira no magistério 
também como professora de língua espanhola, desta vez na rede 
municipal de ensino. 

Somente anos mais tarde, começou a lecionar Física no 
contexto escolar, em um colégio muito conceituado na cidade, 
vinculado a uma universidade pública. Tanto sua atuação como 
professora de Espanhol no município quanto como docente de Física 
no colégio foram experiências muito salutares para sua formação 
profissional, haja vista os contextos de grande aprendizado 

1 Este retrato sociológico faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento realizada por Wilson Elmer Nascimento, sob orientação 
de Elisabeth Barolli. Trata-se de uma pesquisa de doutorado no âmbito da Universidade Estadual de Campinas, cujo tema é o 
“desenvolvimento profissional de professores de Física”. Agradecimento especial às pesquisadoras Juliana de Oliveira Maia, Priscila 
Brandão e Olívia Prazeres pela qualidade da condução de duas das três entrevistas realizadas com Fernanda Couto.
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da prática. Em consonância com uma disposição à busca pelo 
conhecimento, muito evidenciada desde sua escolarização básica, 
Fernanda decidiu ingressar na pós-graduação, cursando um 
Mestrado Profissional (MP) em Ensino de Física. Acreditava 
que, com essa formação, encontraria maneiras de melhorar o 
ensino de Física. Após a aprovação em um concurso público de 
uma escola federal, Fernanda se viu diante da necessidade de 
escolher entre ser professora de Física na rede federal e ser 
professora de Espanhol na rede municipal. Optou pelas melhores 
condições de ascensão na carreira, mas lamentou muito por ter 
que desistir de uma de suas paixões, o Espanhol. Inclusive, sempre 
teve bastante dificuldade em afastar-se de lugares e amizades, 
pois sua disposição à afetividade a tem impelido a criar fortes 
laços afetivos. Atuando no colégio federal e cursando o MP, 
além de conhecer e implementar novas metodologias de ensino, 
problematizava sua prática de ensino. 

A partir do MP, percebeu que poderia ser, além de professora 
de Física, também pesquisadora em Ensino de Física. Assim, ao 
finalizar o MP, foi em busca do doutorado (em outro estado), 
partindo do pressuposto de que esse curso lhe permitiria avanços 
em seu desenvolvimento profissional. Em toda sua história, 
Fernanda mantém um movimento constante que a impele a avançar 
no que diz respeito ao gerenciamento de sua carreira de magistério 
e está em uma busca incessante por cada vez mais conhecimento. 
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À época das entrevistas, Fernanda Couto tinha 33 anos de idade, 
era solteira, não tinha filhos e residia com a mãe e a irmã em um bairro 
muito populoso de uma grande cidade brasileira. Era professora 
de Física de ensino médio em uma instituição federal de ensino, 
localizada em um município vizinho à cidade onde morava. Cursou o 
bacharelado e a licenciatura em Física, o mestrado e o doutorado em 
Ensino de Física, sempre em instituições públicas de ensino superior 
(licenciatura e mestrado na cidade onde morava e doutorado em 
outro estado). Além disso, Fernanda possuía licenciatura em Letras, 
feita em uma instituição privada de ensino. 

Oriunda de uma família portadora de alto capital cultural, 
Fernanda tinha uma irmã dois anos mais velha que ela, Deborah Couto. 
Sua irmã era formada em Letras e atuava como educadora. A mãe, 
Elizete Couto, era formada em Física e, desde sua formação, atuava 
como professora de Matemática e Física; na época das entrevistas, 
Elizete estava aposentada, mas continuava na carreira docente. O 
pai de Fernanda, Jair Couto, era formado em Ciências Contábeis e 
atuou por muito tempo nessa área. Da parte materna, seu avô era 
descendente de portugueses e sempre trabalhou com comércio; já 
sua avó, descendente de libaneses, trabalhou também no comércio, 
mas durante grande parte da vida foi dona de casa. Seu avô paterno 
era comerciante e sua avó paterna dona de casa. 

Um seio familiar marcado pela docência

Elizete, a mãe de Fernanda, era professora de Matemática, 
atuação que começou muito precoce, aos 16 anos de idade, antes 
mesmo de possuir formação profissional para exercer o magistério. O 
pai de Fernanda, Jair, por sua vez, teve que terminar o ensino médio 
alguns anos depois da idade regular, pois precisou abandonar a escola 
para servir às Forças Armadas (FA). Sua volta aos estudos foi em um 
curso supletivo em que Elizete era professora de Matemática. Assim, 
os pais de Fernanda se conheceram no contexto da escola, Elizete 
como professora e Jair como aluno. Os dois se casaram e tiveram 
duas filhas em um intervalo de dois anos, Deborah e Fernanda.
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As duas irmãs cresceram e passaram a infância em um contexto 
familiar de muita união e afetividade, em uma casa onde moravam 
com seus pais, avós maternos, uma tia e, nos fundos da casa, a avó 
paterna. Assim, Fernanda julga ter crescido em um ambiente muito 
familiar e acolhedor no que se refere a carinhos e afetos: “[...] sempre 
foi uma relação muito afetiva, muito próxima, quando a gente era 
criança, a minha avó cuidava da gente, minha mãe trabalhava e ela 
ficava com a gente”.

Como já destacado, a mãe de Fernanda era professora, assim 
como eram também uma tia e um tio. “Em casa, meu tio é professor 
de Química, minha tia é professora de Português, minha mãe é 
professora de Matemática, então em casa a gente sempre tinha 
essa coisa forte”. Tanto Fernanda quanto sua irmã cresceram em 
um ambiente familiar muito marcado pela docência, ou seja, desde 
muito cedo tiveram contato com questões relacionadas ao magistério, 
convivendo com sua mãe trabalhando em casa, corrigindo provas, 
trabalhos e preparando aulas: “[...] [vi] muito minha mãe fazendo 
trabalho, preenchendo diário, corrigindo provas, fazendo folhinhas, 
corrigindo trabalhos [...]”. Essa aproximação com o magistério é 
evidenciada também pelo fato de Fernanda e sua irmã, ao entrarem 
de férias na escola, acompanharem a mãe no conselho de classe: “Eu 
era muito boa aluna, então eu ficava de férias logo, e frequentemente, 
minha irmã e eu íamos no conselho de classe com minha mãe para 
ajudá-la, para botar pontinho no diário, lançar notas no diário”. 
Sem dúvida, essa socialização familiar influenciou as escolhas 
profissionais de Fernanda, que, assim como sua mãe, se tornou 
professora: “É uma coisa que hoje eu vejo, talvez inconscientemente, 
mas que sempre esteve no meu imaginário essa coisa da escola. [...] 
Eu acho que não tinha como eu não me envolver com essa coisa da 
docência, era muito presente as provas, os trabalhos, mimeógrafo, 
todas essas coisas que fazem parte da trajetória de uma pessoa que 
é professora”.
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Uma trajetória escolar de elevado 
aproveitamento 

Diante de um contexto familiar marcado pelo magistério e 
pela valorização dos estudos, Fernanda teve uma trajetória escolar 
de muito sucesso. “De alguma maneira a gente sempre teve a ideia 
de que estudar era uma coisa importante”. Antes mesmo de ingressar 
na escola regular, a mãe e a avó já a ensinaram a ler e escrever as 
primeiras palavras. Fernanda entrou na escola com cinco anos de 
idade. Nesse primeiro ano, segundo o que sua mãe lhe contou, 
acabou não permanecendo o ano inteiro, pois, uma estagiária que 
auxiliava a professora havia saído da escola. Fernanda sentiu muito 
a saída da estagiária e por esse motivo só conseguiu voltar quando 
ela também voltou, no ano seguinte. “[...] minha mãe conta que eu 
não quis ir mais para a escola e só chorava, pois não tinha mais uma 
relação afetiva com aquela moça. Aí como a estagiária ia voltar no 
próximo ano, aí foi quando de fato fui para a escola e fiquei direto”.

Todo o percurso de Fernanda na escola básica foi em um 
mesmo colégio, uma instituição particular de ensino que ficava 
localizada no bairro onde morava. “Eu estudava em uma escola 
particular do bairro. Eu entrei nessa escola no jardim e fiquei até 
o ensino médio”. Tratava-se de uma escola de referência no bairro, 
muito antiga, considerada de cunho tradicional, muito rígida com 
relação à disciplina dos alunos e que exigia muito esforço para que se 
obtivesse aprovações. Nessa escola, os alunos tinham contato, desde 
o ensino fundamental, com aulas de línguas como latim, francês, 
espanhol e inglês. Além da irmã, a mãe de Fernanda também havia 
estudado nessa escola. Sua avó estudou em outra escola que era 
localizada no mesmo terreno. Assim, toda a família tinha uma relação 
de grande afetividade com aquele espaço: “Eu tive uma relação forte 
com esta escola, pois foi a única que eu estudei. As pessoas de lá, 
a estrutura de lá, era uma escola antiga, minha mãe estudou nessa 
escola [...]”. Desde quando estava no Ensino Fundamental, a mãe de 
Fernanda lecionou nessa escola, porém nunca chegou a ter a filha 
como aluna. Elizete continuou atuando nessa instituição até o seu 
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fechamento. Na época das entrevistas, a referida escola não existia 
mais; Fernanda nos contou que ela havia sido demolida havia alguns 
anos, dando lugar a um estacionamento. O desaparecimento daquela 
escola foi um ‘choque’ para todos do bairro, sobretudo para a família 
de Fernanda. Fernanda conta que atualmente não consegue sequer 
deixar seu carro no estacionamento onde era localizada a escola, 
tamanha a afeição que tinha por aquele espaço escolar, que agora 
não existe mais. “Eu não deixo meu carro lá, não dá para mim”.

Em seu percurso escolar de elevado sucesso, Fernanda 
colecionou, além de constantes notas altas em todas as disciplinas, 
inúmeros prêmios e aprovações com muita tranquilidade. “Eu tenho 
um histórico de sempre ser uma aluna muito exemplar, de ter notas 
muito altas em todas as matérias”. Desde muito cedo, já no ensino 
fundamental I, Fernanda teve uma aproximação muito grande com a 
leitura. Na escola, chegou a ganhar prêmios em concursos de poesias: 
“Eu lembro que eu ganhei o concurso daquela série, que era de falar o 
poema, de interpretação e conteúdo do poema”. Também era comum 
a premiação dos alunos que obtivessem melhor desempenho durante 
o ano. Fernanda chegou a ganhar esse prêmio algumas vezes. Conta 
que, no ensino fundamental II, foi premiada com uma calculadora 
científica que ela utilizou durante sua graduação inteira e que guarda 
até os dias atuais: “Era uma calculadora de qualidade e eu gostava 
de usar por ser uma coisa que veio da minha infância. Eu ganhei 
aquilo porque eu estudava”. Com relação aos esportes, ela declara 
que, diferentemente de seu desempenho escolar, não teve distinção 
em nenhum deles, mas nunca deixou de participar das atividades 
esportivas da escola. Gostava de praticar alguns esportes, como 
vôlei e handebol, e, muitas vezes, os utilizava para se aproximar 
de meninas com as quais não tinha tanta proximidade. Justifica o 
fato de não ter um desempenho brilhante no esporte por ser pouco 
competitiva: “Eu não era muito boa, mas eu gostava de participar das 
coisas [...] Eu nunca fui muito competitiva, tinha certa dificuldade 
com uma competição muito exacerbada”.

Em uma escola que valorizava muito o ensino de outros idiomas, 
Fernanda logo pegou gosto pelo estudo de línguas, chegando a 
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cursar Espanhol em uma escola especializada. “Eu queria fazer 
francês na verdade, mas era muito caro e não tinha, aí eu acabei indo 
para o Espanhol, que eu amo de paixão até hoje”. O estudo da língua 
espanhola se tornou uma paixão para Fernanda, possibilitando que ela 
conhecesse outras culturas sem precisar viajar. Lembra com especial 
apreço das aulas de idiomas e recorda-se com bastante satisfação 
de suas aulas de língua portuguesa na escola, que, para ela, foram 
responsáveis por todo seu talento com a escrita: “[...] as pessoas 
sempre dizem que eu escrevo bem, e de fato eu sei que eu escrevo 
muito bem e eu sei que isso não foi por conta da faculdade, foi por 
conta daquela escola, eu tenho muita clareza disso, de desenvolver 
a escrita nas aulas de redação, onde a professora falava: ‘use essa 
regra, isso se escreve assim’”. Fernanda atribui, ainda a essa fase 
escolar, a maneira como ela é disciplinada com seus compromissos. 
Para ela, ter passado por aquele contexto, caracterizado como uma 
escola rígida em relação a regras e disciplina, foi de fundamental 
importância para que carregasse essa característica com ela, tão 
salutar para sua trajetória acadêmica posterior. “Essa coisa da rigidez 
da escola me deu bastante disciplina, em outros aspectos da minha 
vida isso ajudou muito. De você ter regras, ter rotinas, ter horários 
para fazer as coisas, acho que a escola ajudou nisso”.

O anseio de Fernanda em ser professora foi despertado durante 
o ensino fundamental II, onde, em uma aula de Matemática, ela se deu 
conta do quanto gostava daquilo e da importância de se trabalhar com 
o que realmente gosta. “Eu tenho certa clareza de quando eu resolvi 
ser professora [...] eu me lembro que foi na sétima série quando eu 
tive uma aula em que a professora de Matemática, que eu adorava e 
que é minha grande amiga hoje, deu aula e depois, por ter faltado um 
professor, deu uma aula a mais do que ela tinha que dar”. Fernanda 
conta que, naquela ocasião, grande parte da turma reclamou do fato 
de ter mais uma aula de Matemática, mas ela, ao contrário, exclamou: 
“‘gente, mas é aula de Matemática, é tudo que há de melhor no 
universo!’”. O episódio em questão fez com que Fernanda refletisse 
sobre essa sua relação com a Matemática, disciplina que era odiada 
por muitos outros alunos e adorada por ela: “[...] eu me lembro de 
pensar: ‘nossa, mas é estranho, porque só eu estou contente que vai 
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ter aula de Matemática e as pessoas não estão contentes como eu’. Aí 
eu entendi. Achava que a Matemática era uma coisa que eu gostava 
e todas as provas tirava dez em tudo, era muito boa, fazia tudo, a 
professora gostava de mim. Eu falei assim: ‘acho que eu entendi que 
eu queria ser talvez professora de Matemática naquele momento, 
pois na sétima série não tinha aula de Física”. Assim, inicialmente 
seu desejo era se tornar professora de Matemática, bem como sua 
mãe e aquela professora que gostava dela.

Paralelamente a isso, fruto do investimento escolar de sua 
família, Fernanda fazia um curso de Espanhol em uma escola de 
idiomas. Muito rapidamente, estabeleceu com a professora de 
Espanhol uma relação de bastante afeto e, ao mesmo tempo, espelhou-
se nela profissionalmente. Assim, também vislumbrava lecionar 
Espanhol: “Eu adorava minha professora de Espanhol e eu falava: ‘eu 
quero ser professora de Espanhol também em algum momento’”. 

De fato, essas professoras, de Matemática e Espanhol, tiveram 
grande importância na trajetória de Fernanda, mas quem viria a ser seu 
grande espelho e alvo de maior admiração era o professor de Física do 
ensino médio. Segundo ela, foi ele o responsável por sua paixão pela 
Física e por inspirar seu percurso no ensino de Física. “Ele era um 
professor de extrema inteligência, de uma inteligência absurda, ele 
era excelente em dar exemplos, um cara super afinado com a Física 
e preocupado com os alunos, às vezes, um pouco incompreendido, 
pois essas práticas inovadoras os alunos não estavam acostumados”. 
O que mais chamou a atenção de Fernanda foi a maneira como ele 
conduzia o ensino em sala de aula, com práticas muito inovadoras 
para aquela época e escola que cultivava métodos muito tradicionais 
de ensino. “Esse professor tinha uma prática, que depois eu pude 
perceber, que nos anos de 1990 não era nem um pouco comum”. 
Posteriormente, quando já estava na graduação em Física, Fernanda 
percebeu que aquele professor utilizava o material do GREF2 em suas 

2 O Grupo de Reelaboração do Ensino de Física é composto por professores da Educação Básica e docentes do Instituto de Física da 
Universidade de São Paulo (USP) que, na década de 1980, além de investir na formação continuada de professores de Física, elaborou 
uma coleção de três volumes. Os livros, publicados pela editora da USP, são direcionados a professores de Física e apresentam 
os conteúdos a partir de elementos do cotidiano dos estudantes, contendo ainda sugestões de atividades, bem como exercícios 
resolvidos e propostos.
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aulas, assim, ela pôde entender melhor aquelas práticas e o quanto 
foi cativada por elas: “[...] depois na faculdade, quando fui entender, 
ele estava seguindo o GREF”. 

A partir daquelas aulas, Fernanda se deu conta de que a 
Física prevalecia sobre a Matemática no que se refere a seus anseios 
profissionais. Aos poucos, com as práticas inovadoras do referido 
professor, as experimentações trazidas por ele e a forma como 
apresentava aquele tipo de conhecimento, Fernanda foi amadurecendo 
a ideia de se tornar professora de Física. “Foi com ele que eu vi 
experimentos de Física, dei seminários com experimentos que a gente 
tinha que levar para mostrar alguns fenômenos, levava e explicava 
lá na frente. Essas coisas me levaram a entender que essa coisa da 
experimentação era muito forte para mim e que a Matemática não 
me preenchia. Eu gostava da Matemática, mas como uma coisa que 
me ajudava a entender os fenômenos, entendia que a Matemática 
seria uma ferramenta, a grosso modo, e não seria a minha praia”. 

A decisão de Fernanda, ainda no ensino médio, de fazer 
graduação em Física, não foi bem recebida por muitos de seus colegas 
e professores da escola, que a consideravam “muito inteligente para 
fazer Física e ser professora”. Para eles, Fernanda deveria usufruir de 
sua inteligência para fazer um curso mais valorizado socialmente, por 
exemplo, Medicina: “As pessoas não aceitavam muito que eu fosse 
fazer Física. As pessoas falavam: ‘você é tão boa aluna, você tem que 
fazer Medicina’”. Cabe destacar que essa não era visão dos pais de 
Fernanda, que sempre a apoiaram em suas escolhas, sobretudo sua 
mãe, que também era professora. “A minha mãe nunca falou para eu 
fazer Física, mas ela também nunca falou para eu não fazer. O que 
a gente fizesse lá em casa ela ia respeitar, até porque hoje ela vê o 
quanto minha trajetória foi diferente da dela”. A expectativa dos 
outros para que ela se tornasse médica nunca a abalou e não foi capaz 
de fazer com que ela declinasse de sua opção de fazer a graduação 
em Física. 

Ao percorrermos o caminho de Fernanda no contexto da 
escolaridade básica, ficou claro o papel de sua família, que deu todo 
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o suporte para que conseguisse ter um percurso escolar de elevado 
aproveitamento. Essa inculcação ideológica simbólica, presente 
desde muito cedo em sua família, a nosso ver, teve o efeito de gestar 
uma disposição à busca pelo conhecimento, tanto em Fernanda quanto 
em sua irmã, Deborah. “Essa crença de que a educação é importante 
eu acho que é uma coisa que a gente sempre teve lá em casa”. A 
valorização e os investimentos nos estudos e na aprendizagem por 
meio da escola, em detrimento de outros bens materiais, nos revelam 
um contexto altamente favorável para a gênese de uma disposição à 
busca pelo conhecimento. “A gente ficou muito tempo sem carro em 
casa e a gente se queixava às vezes que não tínhamos carro. Aí minha 
mãe dizia: ‘é, mas eu pago escola particular para vocês’. Ela tinha 
razão. Ela pagava o curso de Espanhol, curso de Informática. Minha 
mãe sempre pagou; a prioridade sempre foi essa, nunca foi comprar 
roupa cara de marca ou viajar para outros lugares”. Seu encantamento 
e satisfação com os estudos durante toda sua trajetória na escola 
básica são fortes indícios de que o contexto familiar teve influência 
decisiva sobre a relação que estabeleceu com o conhecimento, algo 
que perpassou também toda sua trajetória acadêmica e profissional.

O ensino superior: duas graduações, 
dois caminhos que levam para a 
docência

Após terminar o ensino médio, Fernanda ingressou no ensino 
superior no ano de 2002. Como era uma aluna exemplar, não teve 
nenhuma dificuldade em ser aprovada na universidade pública, em 
uma instituição federal localizada em sua cidade. A escolha por 
essa universidade deu-se por ser a mesma onde sua mãe se formou 
e sua irmã e prima já estudavam. Além disso, é considerada a maior 
universidade do estado e uma das maiores do Brasil. Sob influência 
de seu professor de Física, Fernanda ingressou inicialmente no 
bacharelado. “Esse meu professor falou: ‘faz a licenciatura, mas 
também faz o bacharelado porque é importante aprofundar os 
conhecimentos’”. Cursar o bacharelado antes da licenciatura também 
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lhe era mais conveniente, haja vista que a licenciatura era no período 
noturno, algo que ela não queria naquele momento por ser muito nova. 
Cabe ressaltar que, embora tenha deixado a licenciatura para depois, 
Fernanda nunca deixou de vislumbrar a docência e tinha a clareza 
de que seria também licenciada. “Eu comecei fazendo o bacharelado, 
mas sempre tendo em vista que eu seria licenciada e que eu teria os 
dois diplomas, ainda que isso me custasse muito trabalho, como de 
fato me custou”.  

Na universidade, Fernanda sofreu um certo ‘choque’, pois 
percebeu que não conseguiria a mesma distinção escolar que 
alcançava no ensino médio. No bacharelado, ela se deu conta de 
que, mesmo com muito esforço, não conseguiria atingir as notas 
máximas nas disciplinas. Era uma aluna esforçada, que fazia tudo 
que lhe solicitavam, anotava tudo no caderno, fazia todas as listas de 
exercícios, mas só alcançava notas entre sete e oito. “Assim que eu 
cheguei na universidade, a primeira coisa que eu percebi é que eu 
jamais seria aquela aluna que eu era na escola, que estudava muito 
e tirava as notas mais altas em todas as provas”. Fernanda declarou 
que essa percepção logo no início da graduação foi muito importante 
para que, hoje, em sua atuação docente, possa entender também a 
trajetória e as dificuldade de seus alunos.  

Apesar das dificuldades, quase inerentes a um curso de 
bacharelado em Física, Fernanda teve uma vida universitária bastante 
ativa no que se refere a trabalhos acadêmicos. Desde o início do 
curso, fez Iniciação Científica (IC), com bolsa PIBIC3, na área de 
Física Experimental, mais especificamente com Física da Matéria 
Condensada. Porém, essa IC não durou muito mais de um ano, 
tendo em vista que não satisfazia plenamente Fernanda, que optou 
por não dar continuidade e buscar outros caminhos. “[...] percebi 
que não era minha praia. Eu ficava entediada naquele laboratório, 
percebi que não era para mim essa vida de ser física”. Apesar de 
não ter dado continuidade nessa área de investigação, admite que 
foi um período de muito aprendizado sobre a prática da pesquisa, 

3 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, um programa que visa apoiar a política de Iniciação Científica desenvolvida 
em Instituições de Ensino e de Pesquisa por meio da concessão de bolsas a estudantes de graduação.



365

algo que ela considerou muito importante para toda sua trajetória 
acadêmica: “Mas eu fiz uma boa iniciação científica, eu fiz coisas 
que eu levo até hoje em termos de trabalho acadêmico, como se 
procede uma pesquisa, eu apresentei trabalhos e ganhei prêmios”. 
Após não ter se identificado com a IC na área de Física, Fernanda 
engajou-se em projetos de monitoria, muito mais próximos daquilo 
que lhe satisfazia: ensinar. Nessas monitorias, ela auxiliava outros 
estudantes em disciplinas de Física básica.

A vida ativa de Fernanda não era somente no meio universitário, 
mas também fora dele. Desde o início da graduação, trabalhou com 
aulas particulares, atividade executada por muitos anos e que ela 
considera muito salutar para sua formação como professora: “Eu 
gostei e aprendi muito sobre o trato com o aluno, ver as dificuldades 
deles, ver o que eles precisam [...]”. Essas aulas particulares não 
eram apenas de Física e Matemática, mas também de Espanhol, pois 
ela já havia atingido um nível avançado de proficiência por meio 
do curso que fizera na adolescência. “Desde o início da graduação, 
desde o primeiro período eu sempre dei muitas aulas particulares 
para ter dinheiro para fazer as coisas”. Foram as aulas de Espanhol 
que marcaram de fato seu início na docência, pois, ainda cursando 
Física, passou também a lecionar esse idioma no mesmo curso em 
que se tornou proficiente.  

Com as aulas de Espanhol no curso de idiomas, Fernanda sentiu 
a necessidade de obter um diploma nessa área, assim, decidiu cursar 
licenciatura em Letras em uma faculdade particular de sua cidade. 
Antes mesmo de terminar o curso de Física, no ano de 2005, formou-
se em Letras, ou seja, em grande parte do tempo ela cursava duas 
graduações concomitantemente. Assim, como é possível perceber, 
Fernanda teve uma vida universitária muito intensa, sendo que 
muito de seu tempo era dedicado aos estudos e aos trabalhos que 
realizava. “Sempre trabalhei, não trabalhava com uma carga horária 
muito alta, mas dava muitas aulas particulares, dava aulas em curso 
de Espanhol, monitoria na universidade, iniciação na universidade, 
sempre fiz muitas coisas”.
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Em um dado momento do curso de Física, Fernanda decidiu 
transferir-se do bacharelado para a licenciatura, de modo a obter 
primeiramente o título de licenciada. A transferência para o período 
noturno foi motivada por sua aprovação em um concurso público 
para lecionar Espanhol na rede municipal de ensino de um município 
vizinho a sua cidade. “Ficou faltando uma disciplina do bacharelado 
porque eu tinha passado, em 2005, num concurso que eu tinha 
prestado para Espanhol, que eu já tinha a licenciatura”. Fernanda 
nesse período assemelhava-se a uma workaholic, pois “[...] trabalhava 
na prefeitura com Espanhol, tinha aula na licenciatura, tinha matérias 
de bacharelado, monitoria, era bem puxado”. Antes mesmo de 
terminar a graduação, com o acúmulo de atividades, Fernanda já 
vinha conquistando alguns bens, que, de certa maneira, facilitavam 
sua rotina intensa de trabalho e estudos: “Naquela altura eu já tinha 
carro, já tinha conquistado algumas coisas”.

É notável, na trajetória universitária de Fernanda, o quanto 
ela foi assídua nos estudos, e, posteriormente, nos trabalhos em que 
se engajava. A busca por conhecimento, nesse caso, em contextos 
formativos, continuou constante. Para ela, foi um período de muitas 
resignações: pouco tempo tinha para o lazer. “Eu achava e continuo 
achando que aquilo era uma prioridade para mim e que eu deveria 
fazer aquilo da melhor maneira possível. [...] Eu tenho uma trajetória 
acadêmica que eu me privei de muitas coisas para ser graduada, por 
isso que eu valorizo muito minhas graduações, às vezes até mais 
que o mestrado e o doutorado. Foi um momento de muitas renúncias 
na minha vida, pois fui direto do Ensino Médio, era jovem. Não me 
arrependo desse caminho, mas foi um caminho de muito estudo, de 
ter muitas aulas, de estudar muito em casa, de trabalhar ao longo do 
processo todo”. É notável a importância que Fernanda atribui às suas 
duas graduações pelas oportunidades que teve para aprofundar-se 
em suas duas paixões, a Física e o Espanhol, sempre direcionadas 
para a docência.
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O aprendizado da docência em 
contextos da prática profissional

Como já sinalizado, Fernanda iniciou formalmente sua 
prática profissional na docência com o ensino de Espanhol em uma 
escola municipal. Essa primeira experiência foi muito prazerosa 
para Fernanda, que foi bem recebida, tanto pela gestão da escola e 
professores quanto pelos estudantes: “Eu fiquei encantada, fui muito 
bem recebida na escola, muito bem recebida pelos alunos”. Além 
disso, tinha ótimas condições de trabalho, um bom salário, espaço 
para desenvolver projetos e uma equipe de professores colaborativos 
e engajados. “Lá a gente fazia peças de teatro em espanhol, a gente 
encenou Chaves em espanhol [...] Declamavam poemas em espanhol e 
em português, poemas de García Lorca4, a gente fez muita coisa. Com 
a professora de Português, a gente fazia as declamações, encenações 
e isso era uma coisa que eu gostava muito”. Fernanda percebeu 
naquele espaço e com aquelas práticas que estava conseguindo 
transformar vidas; sentia a possibilidade de “levar” seus estudantes 
a lugares inimagináveis por meio do estudo de outra língua e de 
outras culturas, algo que ocorrera com ela na adolescência. “Eu via 
muito sentido naquilo e tinha a exata noção do quanto que aquilo 
modificava a vida daqueles sujeitos. Muito provavelmente, eles não 
poderiam ir para outro país, mas o contato que eles tinham com aquela 
cultura, as novidades que a gente trazia para eles eram tão grandes 
[...] a gente acabava sendo uma fonte de conhecimento para eles, um 
mundo de possibilidades que eles não teriam contato sem aquelas 
aulas”. Nessa experiência, Fernanda conseguiu se desvincular de 
práticas de ensino prescritivas e orientadas por manuais didáticos, 
algo que ela desenvolveu quando lecionava no curso de línguas. Ou 
seja, nesse contexto conseguiu aperfeiçoar muitos de seus métodos 
de conduzir o ensino e de sustentar a aprendizagem em sala de aula.

Autonomia e certa liberdade encontradas por Fernanda na 
escola municipal marcaram profundamente sua atividade docente. 

4 Frederico García Lorca (1898 – 1936) foi um poeta e dramaturgo espanhol.
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Encontrou muitas dificuldades quando passou por contextos em 
que as práticas do magistério eram engessadas e não davam espaço 
para o exercício da autonomia docente. Para ela, o espaço para 
que conseguisse de fato impactar a vida dos estudantes se tornou 
fundamental para sua manutenção em determinadas escolas. “Por 
exemplo, teve uma escola que eu fiquei um ano só [...]. Era uma escola 
muito certinha, muito quadradinha. Não é porque era muito certinha 
não, mas acho que o ser certinho dessa escola limitava o potencial que 
eu podia desenvolver de trabalho naquela escola. Acho que o mais 
grave é que não propiciava para aqueles alunos o desenvolvimento 
de algumas coisas que eu achava importante, como por exemplo, 
autonomia, criticidade. Eu via que naquele ambiente os alunos iam 
continuar iguais, assim como entraram ali, só mudando de série e 
ficando mais velhos. [...] Aí, assim que deu para sair, eu saí”.

Fernanda não chegou a atuar em escolas estaduais como 
professora, mas, durante a graduação, fez a opção por realizar estágios 
supervisionados na rede estadual de ensino para que assim pudesse 
conhecer outra realidade, diferente daquela da rede municipal. Esses 
estágios foram fundamentais para aprender sobre o funcionamento 
da escola no estado que, segundo ela, estava corrompido: “Nesses 
estágios, eu aprendi bastante sobre a dinâmica do funcionamento da 
escola pública, das coisas que estão envolvidas e sobre o que está por 
trás. Foi bom para eu poder perceber como era a máquina do Estado. 
Em termos de Educação, ele é corrompido e, infelizmente, de 2006 
para cá essa corrupção da máquina só vem agravando e isso impacta 
a sala de aula, os professores e os alunos”. Já naquele momento, ela 
refletia sobre o quanto seria difícil ter práticas inovadoras no contexto 
escolar. Fernanda chegou a ser aprovada em um concurso público 
para lecionar no estado, mas não tinha o diploma de licenciatura em 
Física, ficando, assim, impossibilitada de assumir o cargo.

Com o término do curso de Física, Fernanda passou por um 
processo seletivo para lecionar temporariamente em um colégio 
vinculado à universidade, o Colégio da Universidade5. Trata-se de 

5 Os nomes das instituições de ensino foram substituídos por nomes fictícios.
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um colégio de muita excelência e tradição na cidade. Nesse colégio, 
passou por sua primeira grande experiência formal com o ensino de 
Física. “Eu fiquei dois anos lá e foi onde, de fato, eu aprendi a dar 
aula de Física na escola. Eu aprendi a dar aulas na escola pública ali 
no [Colégio da Universidade], mesmo já sendo formada e tendo feito 
os estágios na escola estadual”. Nesse período, acumulava atividades 
nesse colégio e na escola municipal. Para ela, ter passado pelo 
Colégio da Universidade foi fundamental para sua trajetória como 
professora de Física, pois “nessa escola, a gente tinha interação com 
a universidade porque tinham projetos, parcerias e convênios”.

Sempre na perspectiva de buscar conhecimentos, agora muito 
mais voltados para a prática profissional da docência, Fernanda 
via naquele contexto a oportunidade de adquirir muitos saberes 
experienciais. Encontrou espaços, tempos e parcerias que favoreceram 
a observação, a prática e a problematização de experiências docentes, 
tornando-as fonte de aprendizagem e conhecimento, contribuindo, 
assim, para sua constituição como professora de Física. “Eu digo 
que se eu estou aqui hoje foi porque eu passei pelo [Colégio da 
Universidade], foi pelo que aprendi vendo meus colegas professores 
de Física trabalhando [...] Eu lembro que eu ficava parada ouvindo e 
a professora de Biologia falando com o licenciando de Biologia, eu 
ficava tentando captar tudo que eles falavam, pois eu nunca tinha 
visto nada daquilo que estava sendo falado. Eu queria absorver 
aquelas pessoas porque elas tinham muito para me ensinar, daquele 
fazer, daquela escola, daquelas coisas. [...] Eu gostei muito, foi uma 
experiência muito bacana”.

Logo após o término de seu contrato no Colégio da Universidade, 
Fernanda passou em um concurso público para uma instituição federal 
de ensino (Colégio Federal), localizada em um município vizinho a 
sua cidade. Trata-se de uma instituição considerada de excelência na 
região e que oferece, além de cursos técnicos integrados ao ensino 
médio, alguns cursos de graduação. A aprovação nesse concurso fez 
com que Fernanda ficasse diante da decisão mais importante e difícil 
de sua vida profissional: escolher entre a escola municipal e o Colégio 
Federal. Fernanda ficou com a segunda opção: “A ida para o [Colégio 
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Federal] não tinha muito o que fazer, era um plano de carreira muito 
melhor. [...] não tinha jeito, o salário era muito maior”. Por mais que 
a oferta do novo trabalho fosse muito mais atrativa do ponto de vista 
do plano de carreira, Fernanda teve muita dificuldade em renunciar 
de seu cargo como professora de Espanhol no município: “Como eu 
gostava muito da minha outra escola, uma escola municipal [...] até o 
último dia de assinar aqui no [Colégio Federal] eu perguntei: ‘quanto 
que é o salário mesmo?’ Parece que eu estava sendo mercenária, estou 
vindo só por causa do salário, mas não era isso, eu queria realmente 
ter certeza que aqui, em longo prazo, de fato ia me dar uma condição 
melhor que eu tinha lá”. 

Muito apegada e satisfeita com o trabalho que desenvolvia na 
rede municipal (“Eu fui muito feliz enquanto eu fiquei lá”), Fernanda 
teve que ponderar inúmeros aspectos para tomar sua decisão. Ao saber 
que teria ótimas condições de trabalho na nova escola, a professora 
Fernanda passou a vislumbrar a possibilidade de desenvolver práticas 
inovadoras agora no ensino de Física. “Não era só por causa do 
financeiro, era porque já tinham me falado que os alunos eram bons, 
que a escola era boa, que os alunos eram tranquilos, que não tinha 
problemas de indisciplina. Eu estava saindo para uma coisa que era 
no mínimo igual ao que eu tinha na escola municipal”. [...] Eu falei: 
‘poxa, não vou mais fazer esse trabalho agora, mas tinha o desafio 
de fazer um trabalho legal em outro lugar’”. De fato, o que Fernanda 
encontrou no novo contexto profissional era muito bom e melhor que 
o anterior: “Depois eu vi que era melhor realmente”. Na época das 
entrevistas, Fernanda continuava lecionando no Colégio Federal e 
encontrava-se muito satisfeita e empolgada com seu trabalho. “Hoje 
eu posso te dizer que eu não poderia estar em um lugar melhor para 
trabalhar. No Brasil, hoje, eu não vejo um melhor lugar para trabalhar 
do que no [Colégio Federal] onde eu estou e no campus onde eu 
estou”.

A professora Fernanda mostrou-se uma pessoa muito apegada 
aos lugares pelos quais passou e às pessoas com as quais teve 
contato. O que se percebe é que Fernanda não consegue passar por 
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um contexto sem criar laços afetivos, seja com o espaço propriamente 
dito, seja com as pessoas. Essa relação que ela estabelece sugere 
fortemente uma disposição à afetividade que ela vem mobilizando ao 
longo de toda sua trajetória de vida, muito provavelmente originada 
em seu contexto familiar que, para ela, foi muito acolhedor. “Eu sou 
bastante apegada. Não apego no sentido: ‘isso aqui é meu e você 
não pode usar’. Não é esse apego de posse, é um apego de sentir que 
eu faço relações com as pessoas e com os lugares e essas relações 
não se dissolvem muito rápido. E é porque eu não quero mesmo, são 
boas relações. Eu tenho boas relações com professores de Física do 
[Colégio da universidade], que eu adoro de paixão, que são grandes 
amigos; tenho amizades com professores da outra escola da época 
do espanhol; de outros lugares que eu trabalhei. Eu sou uma pessoa 
que acha que aquilo me formou de alguma forma, aquilo me trouxe 
um exemplo, que pode ser positivo ou negativo. Não sou uma pessoa 
de ficar falando sempre, mas tenho aquilo como uma coisa que me 
pertence, me constitui, passei por aquilo então aquilo me deixou 
alguma coisa, me deixou amigos, me deixou lembranças, me deixou 
experiências. Em termos de apego com objetos materiais eu acho 
que eu não tenho. ‘Você quer isso aqui?’. ‘Pode levar’. Mais apego 
a pessoas, às vezes os alunos antigos vêm e dizem: ‘professora, eu 
estou fazendo tal coisa’. Eu acho o máximo, eu gosto de saber desse 
tipo de coisa”. Como se nota, além de seu apego pela escola onde 
passou toda sua escolaridade básica, ficou clara sua relação também 
com todos os contextos de trabalho e de estudo pelos quais passou 
(Colégio da Universidade, escola do munícipio, curso de idiomas, 
graduação, mestrado, doutorado, Colégio Federal, entre outros). 

O Mestrado Profissional e a vida 
acadêmica como possibilidade

Pouco antes de assumir o cargo no Colégio Federal, no ano de 
2008, Fernanda ingressou no Mestrado Profissional (MP) em Ensino 
de Física na mesma universidade onde fez a graduação. O primeiro 
contato que teve com o MP foi ainda durante a graduação, ao assistir 
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uma mesa redonda no “Simpósio Nacional de Ensino de Física”6 
sobre essa temática. Nesse evento, os professores que compunham 
a mesa “falaram sobre o que era o MP, suas características e tudo 
mais”. Naquele momento, Fernanda passou a ver a pós-graduação na 
área de Ensino como uma possibilidade: “Como eu sempre quis ser 
professora e gostava do ensino, achei que aquele seria um caminho 
bacana”. 

A princípio, Fernanda via a pós-graduação como uma formação 
continuada, pois compreendia sua prática docente como objeto de 
análise e reflexão: “[...] eu fui para o mestrado com a ideia de que se 
eu melhorasse a minha prática eu seria uma professora melhor”. Seu 
interesse por questões relacionadas ao Ensino de Física foi o grande 
motivador para que cursasse o MP: “[...] o que me fez buscar esse 
mestrado foi pensar sobre o ensino de Física”. Desta forma, durante 
o curso, Fernanda tinha maior afinidade com as disciplinas correlatas 
ao Ensino de Física. Era com os docentes especialistas dessa área que 
ela buscava aprimorar seus conhecimentos relacionados à educação, 
seu principal anseio no curso: “[...] com esses professores eu me 
afinava mais e me aproximava deles para tentar aprender, tentar tirar 
dessas pessoas aquilo que eu achava que precisava”.

Nesse sentido, Fernanda tece algumas críticas ao curso de MP, 
que, em sua visão, priorizava as disciplinas ditas de conteúdo, em 
detrimento daquelas que discutiam educação, ensino, metodologias 
de pesquisa e epistemologia. “[...] se eu for fazer uma análise geral, 
o conteúdo específico era bastante presente, inclusive é uma crítica 
minha, [...] crítica a essa ênfase nos conteúdos específicos, não é que 
não se deve trabalhar isso, mas é preciso também dar ênfase a outros 
elementos como Educação, Ensino e questões de outras naturezas 
que são importantes para você fazer pesquisa em ensino de Física. 
Por exemplo, metodologia de pesquisa que é uma coisa que a gente 
não aprendeu muito”. Na avaliação de Fernanda, as disciplinas de 

6 O Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF) é um evento promovido pela Sociedade Brasileira de Física (SBF) que acontece, 
nas últimas décadas, a cada dois anos. O SNEF ocorre desde 1970 e congrega alunos e professores dos diversos níveis de ensino. O 
evento visa debater questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem de Física, à pesquisa realizada na área de Ensino de Física e 
à formação de profissionais para atuar nesse campo, como docentes ou pesquisadores.
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Física eram importantes para a formação dos mestrandos, tinham 
um grande aprofundamento, mas, não havia o necessário diálogo 
com aspectos do ensino de Física em sala de aula, praticado pelos 
professores. “As relações do conhecimento específico com o ensino, 
que você vai ter na escola, não aconteciam tão frequentemente. Para 
mim, isso é um defeito, mas não sei como se resolve, pois, isso tem 
muito a ver com o corpo docente”. O exame que Fernanda faz acerca 
do corpo docente do curso de MP também é bastante crítico. Em sua 
visão, era muito desigual, com muitos docentes especialistas em áreas 
específicas da Física e, normalmente, com pouca intersecção com a 
área de Ensino. “O corpo docente do programa, em sua maioria, são 
professores de Física que dão aula no bacharelado. Fazem pesquisa 
em Física, publicam seus artigos em revistas de Física e dão aula 
também no mestrado acadêmico em Física pura”.

O orientador de Fernanda era um desses docentes que não 
possuía muita tradição na área de Ensino de Física. A escolha 
por esse docente deu-se pela proximidade, haja vista que tinha 
sido seu orientador de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): 
“[...] entendi que seria natural seguir com ele”. De modo geral, a 
relação orientador-orientando foi bastante tranquila, com Fernanda 
tendo muita liberdade para desenvolver a pesquisa e a proposta de 
produto educacional. De acordo com Fernanda, era “uma pessoa de 
acesso tranquilo, uma pessoa bastante amável, de ótimo convívio”. 
As principais contribuições desse docente foram relacionadas ao 
conteúdo específico tratado na dissertação: a física térmica. Nesse 
sentido, Fernanda tinha que ir à busca dos conhecimentos sobre 
teorias de aprendizagem com outros docentes. Ela admite que, 
diferentemente de muitos outros mestrandos, só foi aprofundar-
se em temas educacionais no MP, pois sua licenciatura não lhe 
proporcionou isso. “A dinâmica com meu orientador era basicamente 
essa, eu produzia, mostrava e ele corrigia. Naquilo que era voltado 
para psicologia da educação, questões sobre o Vygotsky, aquilo que 
eu colocava como referencial teórico, ele não opinava em nada, eu 
tinha bastante autonomia nesse sentido”.
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Outra forma que Fernanda encontrou para se aprofundar nos 
conhecimentos educacionais foi cursando algumas disciplinas em 
outro programa de MP. O mais interessante nessa busca é que se 
trata de um programa de MP localizado em outra região do Brasil. 
Movida por sua disposição à busca pelo conhecimento, Fernanda 
acompanhou disciplinas condensadas que eram oferecidas em 
período de férias nessa outra instituição. Essa “excursão” possibilitou 
que Fernanda suprisse grande parte de suas demandas em relação 
ao Ensino de Física veiculado em seu programa de MP. “O desejo 
de saber aquelas coisas que eu achava que eram importantes, como 
a teoria de aprendizagem, que eu não tinha no meu programa [...] A 
primeira disciplina que eu fui fazer lá foi de epistemologia do Ensino 
de Física, eu nunca tinha ouvido falar daquilo [...] E eu segui fazendo 
várias disciplinas como a Teoria de Aprendizagem, Metodologia de 
Pesquisa Qualitativa e Quantitativa e indo a eventos e vendo o que 
as pessoas falavam”. 

Mais uma vez, Fernanda teve uma trajetória de elevado 
aproveitamento em um contexto formativo: foi a primeira mestranda 
a defender a dissertação em seu programa. Desenvolveu uma 
dissertação de muita qualidade, bem como um produto educacional 
considerado inovador acerca da física térmica. A aproximação com 
professores da área de Ensino, as participações em eventos da área, as 
disciplinas cursadas em outra instituição, as intensas leituras sobre 
teorias educacionais e a constante inquirição da própria prática 
de ensino trouxeram, de uma vez por todas, Fernanda para a vida 
acadêmica, passando a vislumbrar o doutoramento em um horizonte 
bem próximo: “quando eu terminei o mestrado, eu decidi tentar o 
doutorado”.

A professora de Física e pesquisadora 
em Ensino de Física: perspectivas 
atuais

Assim que terminou o Mestrado Profissional (MP), Fernanda 
buscou o doutorado em outra instituição, não mais naquela onde se 
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formou em Física e realizou o MP. De 2011 a 2014, realizou o doutorado 
acadêmico em uma grande universidade localizada em outro estado. 
As disciplinas sobre Ensino de Ciências cursadas no curso de MP 
foram o principal motivo que a levou a investir no doutorado. “Através 
das discussões nessas disciplinas, sobre fazer Ciência, sobre o pensar 
científico, eu percebi que eu gostava daquilo, de pesquisar e senti 
que eu queria fazer um doutorado. Por entender como a ciência se 
constrói, eu decidi que eu queria fazer parte disso também e só com 
mestrado talvez não seria o caso. Eu tive a ideia de fazer o doutorado, 
eu tive incentivo dos meus professores, porque eu tirava boas notas 
e era interessada”.

Cabe destacar que, mesmo fazendo seu doutoramento em outro 
estado, Fernanda não chegou a estabelecer moradia naquela cidade. 
Durante grande parte desse período, ao menos uma vez por semana, 
ela ia e voltava para sua cidade natal no mesmo dia. Mesmo assim, foi 
uma etapa muito intensa de sua trajetória, com muito aprendizado 
sobre a pesquisa e sobre a área de Ensino de Ciências. Da mesma 
forma que ocorreu em muitos contextos pelos quais passou, durante 
o doutorado, Fernanda estabeleceu vários laços afetivos: “Todas as 
vezes que eu vou lá [universidade] eu me sinto muito à vontade, como 
se eu estivesse sempre ali, ainda que eu tenha feito um doutorado 
morando [na minha cidade natal]. Eu ia para ter aulas e voltava, nunca 
morei em [cidade que fazia o doutorado]. As pessoas diziam: ‘você 
está sempre aqui na [Universidade] e não mora aqui’”. É possível 
perceber que, nesse período, Fernanda teve uma vida muito intensa, 
engajando-se em diversas atividades acadêmicas. Mais uma vez, teve 
um desempenho exemplar em um contexto formativo, desenvolveu 
uma pesquisa de altíssima qualidade e obteve prêmios por isso. 
“Acho que foi um ponto de virada na minha formação, o doutorado 
acabou fazendo essa virada. [...] A [Universidade] foi um lugar que 
me abriu muitas portas, aprendi muito. O salto qualitativo que eu dei 
quando eu saí do doutorado é uma coisa muito grande, não sei nem 
mensurar”.
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Sem dúvida, o aprofundamento propiciado pelo doutorado foi 
a consolidação de Fernanda como pesquisadora na área de Ensino de 
Ciências. Durante essa trajetória, participou de inúmeros congressos e 
encontros de pesquisa em Educação em Ciências, bem como divulgou 
suas pesquisas em periódicos da área. “Eu fui para o ENPEC7 e fiquei 
encantada, foi o evento que eu mais aprendi sobre o Ensino de Física. 
Depois eu fui mais duas vezes para esse evento [...]”. Inclusive, uma 
das entrevistas feitas com Fernanda foi durante um SNEF realizado 
na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo.

Atualmente, Fernanda encontra-se realizada na instituição 
onde trabalha, um colégio federal. Nesse contexto, ela consegue 
desenvolver pesquisas acadêmicas, orientar alunos de ensino médio 
em pesquisas de Iniciação Científica e contar com uma ótima 
infraestrutura para suas aulas e projetos. “Aqui [no Colégio Federal] 
a gente tem um cargo que se pode fazer pesquisa, se pode fazer 
extensão, tem toda uma vida acadêmica, que parece um pouco com 
a vida de uma universidade. Quando eu entrei aqui, eu confesso 
que não sabia disso, para mim eu ia dar minha aula de Física, fazer 
meus experimentos e tudo bem. Depois eu descobri que é isso e 
muitas outras coisas que a gente pode fazer aqui dentro”. Apesar 
de ser doutora e ter a oportunidade de lecionar na graduação e até 
na pós-graduação de sua instituição, Fernanda optou por continuar 
lecionando apenas para o ensino médio. “Várias pessoas falavam: 
‘quando você terminar o doutorado você vai fazer prova para dar 
aula na universidade’. Eu dizia: ‘não, eu estou no [Colégio Federal] 
já’”. No ensino médio, ela consegue trabalhar o conhecimento da 
Física na perspectiva de uma formação cidadã, atingindo muito 
mais estudantes. “Durante o doutorado, eu já consegui perceber isso, 
eu gosto do ensino médio porque a relação com os alunos e com o 
conhecimento de Física eu vejo que é uma relação diferente de quem 
faz graduação em engenharia ou mesmo licenciatura. Eu sou uma 
pessoa que quer mostrar que a Física é importante para qualquer 
pessoa, pode ser meu aluno que vai fazer Artes, que vai fazer Direito, 

7 Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), um evento bienal promovido pela Associação Brasileira 
de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC). Em linhas gerais, o encontro objetiva reunir e favorecer a interação entre 
pesquisadores das áreas de Ensino de Física, de Química, de Biologia, de Geociências, de Ambiente, de Saúde e áreas afins.
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que vai fazer Física, que vai fazer Química, que vai fazer Jornalismo 
etc.”.

A relação que Fernanda estabelece com o conhecimento 
também influencia em sua opção por não lecionar no ensino 
superior. Para ela, muitas vezes os estudantes de graduação veem o 
conhecimento como algo utilitário, necessário apenas para “passar 
na prova”. “Acho que é uma coisa que tem a ver com a cultura da 
graduação, a questão do caráter utilitário do conhecimento. Uma 
coisa que me deixa enlouquecida são aqueles alunos da Engenharia 
pegando aquelas listas, ou a gente mesmo da Física, para pegar os 
esquemas para fazer as provas. [...] Eu não curto essa relação do sujeito 
com o conhecimento. Essa coisa de ir lá para cumprir tabela, fazer 
a prova, tirar a nota e conseguir os créditos. Não é a relação com o 
conhecimento que eu quero desenvolver com os alunos”. Nesse caso, 
fica evidente o papel da disposição à busca pelo conhecimento na 
prática docente de Fernanda.
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Hipótese 1: Disposição à busca 
pelo conhecimento

Descrição: Caracteriza-se como um princípio de práticas que 
leva a um modo de se relacionar com o conhecimento muito particular. 
Essa relação se caracteriza pelo grande esforço na aprendizagem 
e pelo sentimento de satisfação pessoal por buscar e alcançar um 
conhecimento. Não se configura como um esforço apenas para o 
atendimento de demandas de outros, ou porque o conhecimento 
teria uma utilidade mais imediata, mas sim pela própria demanda do 
sujeito. Assim, o indivíduo que mobiliza uma disposição como essa 
é o maior responsável pela conquista e elaboração do conhecimento, 
algo que ficou bastante evidente no caso de Fernanda.

Gênese: O retrato sociológico sugere que essa é uma disposição 
gestada no seio familiar, ou seja, inculcada e ativada precocemente 
nos contextos de socialização familiar de origem. Desde muito 
criança, com sua avó, mãe e tias professoras, Fernanda transitou 
em um ambiente marcado pela valorização do conhecimento e 
investimento no mercado escolar.

Série de práticas coerentes: A busca por conhecimentos 
por parte de Fernanda Couto mostrou-se recorrente e transversal 
a toda sua escolaridade básica, consubstanciada em hábitos de 
estudo domiciliar, no excelente aproveitamento no contexto escolar 
e na autonomia com a própria aprendizagem: “Acho que a escola 
me deu isso, além da disciplina, conhecimento de base para poder 
acompanhar o que vinha depois”. “Eu não tenho memória de minha 
mãe mandando eu estudar [...] eu desenvolvi alguma disciplina e 
autonomia para estudar”. No contexto da graduação, mesmo não 
obtendo o mesmo destaque que tinha no ensino médio, Fernanda 
intensificou sua busca por conhecimentos: “[...] quando eu era aluna 
de graduação, talvez por isso eu não tinha notas tão altas, tinha a 
preocupação muito grande de entender o que eu estava fazendo, 
entender aquelas contas. [...] eu tinha uma preocupação em entender 
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as coisas e ter uma relação com o conhecimento no sentido de 
questionar; ‘o que isso me ajuda, como se explica esse fenômeno?’”. 
Na licenciatura, buscou estagiar em escolas estaduais para conhecer 
melhor os meandros do sistema público de ensino, especialmente a 
rede estadual, contexto no qual ela ainda não tinha trabalhado: “Nesses 
estágios, eu aprendi bastante sobre a dinâmica do funcionamento 
da escola pública, das coisas que estão envolvidas e sobre o que está 
por trás. Foi bom para eu poder perceber como era a máquina do 
[Estado] [...] Eu acho que o estágio me apropriou dessas questões”. 
No contexto do Mestrado Profissional (MP), Fernanda foi buscar 
mais conhecimentos indo acompanhar disciplinas oferecidas por um 
programa localizado em outro estado. Segundo ela, essa busca deu-
se para sanar algumas lacunas de seu curso de MP: “[...] durante o 
mestrado eu comecei a fazer umas disciplinas em outros institutos 
[...] Teve muita contribuição do programa da [Universidade de outra 
Região do Brasil], eu fiz duas ou três disciplinas completas lá”. Por ser 
uma das primeiras pós-graduandas de seu curso, em um programa 
até então novo, teve que encontrar meios de informar-se sobre as 
normas para a escrita da dissertação e produto educacional: “[...] a 
minha defesa foi a primeira do curso, fui, mais ou menos, uma cobaia 
porque nem sabia, por exemplo, modelo de dissertação, essas coisas 
eu fui descobrindo perguntando para as pessoas”. No contexto de 
seu trabalho no Colégio da Universidade, buscava aprender com seus 
colegas professores, sempre observando suas práticas e refletindo 
sobre aqueles saberes experienciais: “[...] aprendi vendo meus colegas 
professores de Física trabalhando. Eu queria absorver aquelas pessoas 
porque elas tinham muito para me ensinar, daquele fazer, daquela 
escola, daquelas coisas”. Foi no contexto do doutorado que Fernanda 
aprofundou-se nos estudos na área de Educação em Ciências, algo 
que ela teve que buscar para suprir deficiências trazidas do MP: 
“[...] para eu migrar do MP para o doutorado, eu precisava de mais 
elementos e que só aquilo não era suficiente”.

Experiências relativamente semelhantes: Na família, sob 
a influência da mãe professora; na escola, devido aos professores 
que ela admirava e as características contextuais da instituição, 
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muito rígida em relação aos estudos; na graduação, para conseguir 
ter um bom rendimento, assim como tinha na escola; no MP, para 
conseguir suprir lacunas existentes em seu curso; no doutorado, 
para aprofundar-se nas questões relacionadas à área de Educação 
em Ciências; nos trabalhos por onde passou, assim como nas aulas 
particulares, na escola de idiomas, na escola municipal, no Colégio 
da Universidade, no Colégio Federal etc. 

Transferibilidade de contextos: A atualização dessa disposição 
se mostrou transversal aos diversos contextos, seja diacronicamente, 
primeiramente na socialização familiar, passando pelos contextos 
formativos, como a escola, a graduação, o MP e o doutorado; ou 
sincronicamente, durante os contextos de trabalho por onde passou, 
aulas particulares, curso de idiomas, rede municipal, Colégio da 
Universidade, Colégio Federal etc.

Inibição: Não encontramos contextos em que essa disposição 
era desativada.

 
Hipótese 2: Disposição à afetividade

Descrição: Para Henri Wallon, a afetividade “refere-se à 
capacidade, à disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo 
externo e interno por meio de sensações ligadas a tonalidades 
agradáveis ou desagradáveis” (MAHONEY; ALMEIDA, 2007, p. 17). 
A afetividade representa a energia investida pelos sujeitos sobre os 
objetos, sejam eles entidades concretas ou representações psíquicas: 
“Revela toda a riqueza das possibilidades das interações humanas, 
tanto ao nível das relações interindividuais de trocas subjetivas, 
quanto das relações sujeito-objeto de conhecimento” (ALMEIDA, 
1993, p. 40). 

Gênese: Pode-se deduzir que essa disposição resulta de sua 
socialização no contexto familiar. Fernanda cresceu em uma família 
bastante unida em que muitos familiares moravam juntos, pai, mãe, 
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irmã, avós e uma tia: “[...] sempre foi uma relação muito afetiva, muito 
próxima, quando a gente era criança, a minha avó (materna) cuidava 
da gente, minha mãe trabalhava e ela ficava com a gente. Tínhamos 
uma relação muito próxima, pois morávamos juntos”.

Série de práticas coerentes: Fora do contexto familiar, o 
primeiro episódio marcante que sinalizou sua afetividade foi ainda 
na educação infantil, onde estabeleceu uma forte relação com a 
estagiária que auxiliava a professora: “Eu entrei na escola um ano 
anterior, mas eu não fiquei, porque a ajudante da professora, que 
era uma estagiária, foi embora e eu gostava muito dela”. Por passar 
toda sua escolaridade básica na mesma escola, Fernanda ficou 
muito apegada àquela instituição, tanto que atualmente ela sequer 
consegue estacionar seu carro no terreno onde era a escola: “Era 
uma coisa meio afetiva da família com aquele espaço. [...] Eu tenho 
uma relação com aquela escola muito forte [...] onde era a escola hoje 
é um estacionamento [...] eu não estaciono meu carro lá”. As aulas 
particulares foram muito importantes para a formação de Fernanda 
como professora; ela atribui como aspecto principal a aproximação 
com os alunos e a possibilidade de estabelecer uma relação afetiva 
com eles: “Tinha alunos que eu dava aula toda semana, então eu tinha 
uma relação afetiva interessante com eles”. Renunciar ao cargo na 
rede municipal foi para Fernanda um momento muito difícil, pois, 
dada a forma como foi recepcionada e os trabalhos que realizava, 
estabeleceu uma ligação afetiva com aquele contexto de trabalho: 
“Saber que aquele trabalho nunca mais vai ser feito, eu tinha um certo 
apego àquele trabalho, acho que ainda tenho”. Não foi diferente com 
relação ao Colégio da Universidade, local onde criou grandes laços de 
amizade que marcaram fortemente sua constituição como professora 
de Física: “O [Colégio da Universidade], todas as vezes que eu vou lá 
eu falo com as pessoas, eu quero saber como que está, eu pergunto 
como estão as coisas, pois daquele lugar veio muita coisa que eu 
sou hoje”. No contexto do doutorado, Fernanda também constituiu 
fortes laços com os docentes, com os colegas pós-graduandos, com o 
grupo de pesquisa, com a orientadora e com a universidade: “Todos 
os lugares que eu passo, no [programa de pós-graduação] é um 
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exemplo, eu tenho uma relação com aquele programa que eu não 
sei explicar. Eu gosto muito daquele lugar, gosto muito daquelas 
pessoas, eu me sinto muito parte daquelas pessoas, não sei te dizer 
muito bem o porquê. Todas as vezes que eu vou lá eu me sinto muito 
à vontade, como se eu estivesse sempre ali [...]”. De modo geral, 
o que se percebe é que Fernanda sempre mantém alguma forma 
de aproximação com os trabalhos anteriores. Por meio de amigos 
deixados nos mais variados contextos por onde passou, se mantém 
informada sobre aqueles lugares que marcaram sua constituição 
como profissional e como pessoa: “Eu sou uma pessoa muito afetiva, 
até hoje vou à escola, os projetos de Física que eu tenho eu levo 
às escolas que eu trabalhava. Até hoje tenho amigos e amigas que 
me contam como está a escola, o que está acontecendo, os projetos 
que estão acontecendo”. Sem dúvida, a disposição à afetividade de 
Fernanda interfere em sua prática docente, utilizada por ela como 
uma estratégia para conduzir o ensino e sustentar a aprendizagem 
dos alunos: “Aqui na escola [Colégio Federal] tem alunos que acham 
que eu sou bem certinha, rígida na disciplina, não vou dizer que não 
sou, mas sou sempre nessa maneira do amor, tentando no afeto”.

Experiências relativamente semelhantes: O que se nota é que 
Fernanda passou por diversas experiências de trabalho semelhantes. 
Em grande parte das escolas por onde trabalhou, Fernanda foi muito 
bem acolhida, algo que propiciou uma relação afetiva com as pessoas 
e com o contexto. Tanto na rede municipal, como no Colégio da 
Universidade, estabeleceu grandes laços de amizade e de práticas 
colaborativas de ensino. O contexto do Colégio Federal também se 
constituiu como propício para a atualização de sua disposição, haja 
vista que ela consegue ter maior proximidade com os estudantes, 
muitas vezes por meio de projetos. Por ter uma concepção de que 
todos os lugares por onde passa têm grande influência na sua 
constituição como pessoa e como profissional, Fernanda encara 
suas socializações como formativas e, consequentemente, a relação 
estabelecida com os contextos é sempre marcada por muito afeto. 
“É alguma coisa de compreender que os lugares por onde eu passei 
dizem muito sobre o que eu sou hoje e que uma parte de mim foi 
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formada ali. Isso eu tenho muito claro, por todos os lugares que eu 
passei, trabalhos, conhecer pessoas, viver relações. [...] Eu tenho uma 
certa gratidão por esses lugares. Até mesmo aqueles que não me 
ensinaram muita coisa, que não foram tão significativos, até esses 
eu também considero que são importantes. Eu tenho certa percepção 
sobre os sujeitos de que a gente vai se construindo sempre. Você se 
constrói à medida que você ouve uma coisa aqui, fala com alguém 
ali e eu sempre tento resgatar esses momentos e tentar entender um 
pouco o porquê eu estou aqui agora. Acho que é uma coisa muito 
particular, não defendo que todo mundo tem que ser assim, mas eu 
acabo estabelecendo relações assim, relações afetivas que para mim 
fazem sentido. Eu cultivo porque para mim fazem bem”.

Transferibilidade de contextos: A atualização dessa 
disposição se mostrou transversal a diversos contextos, família, 
escola básica, graduação, MP, doutorado, rede municipal de ensino, 
aulas particulares, Colégio da Universidade, Colégio Federal etc.

Inibição: Não encontramos contextos em que essa disposição 
era desativada. 
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 A formação de professores é uma linha de pesquisa consolidada 
tanto na área de Educação quanto de Ensino de Ciências, que, em 
geral, tem o maior número de estudos e publicações. Em parte, esse 
interesse se justifica, pois percebe-se que os inúmeros avanços 
das pesquisas, principalmente em Ensino de Ciências, não terão 
impacto nas salas de aula enquanto o professor não for também 
produtor e consumidor desses resultados (MALDANER, 2003). Outro 
elemento importante que contribuiu para a ampliação desses estudos 
foi o avanço interpretativo quanto aos processos de formação, o 
desenvolvimento profissional, a identidade, as condições de trabalho, 
os saberes e os conhecimentos que constituem a docência1. 

 
O professor como objeto de investigação reflete um movimento 

de valorização docente que passou por diversas tendências 
investigativas nas quase quatro décadas de pesquisas sobre o tema. 
Atualmente, destacamos uma valorização cada vez maior da prática 
como espaço de formação e produção de saberes docentes, por 
contribuir significativamente para o reconhecimento da importância 
do trabalho docente e da “pessoa do professor” (BUENO, 2006).

 Especificamente, os estudos sobre os saberes ou conhecimentos 
docentes representam um importante conjunto de publicações, 
levando autores como Borges (2001), Monteiro (2001) e Nunes (2001) 
a produzir sínteses de propostas e levantamentos bibliográficos 
internacionais e nacionais, procurando consenso na compreensão 
desses temas2. No contexto internacional, merece destaque como 
referenciais teóricos sobre formação de professores Donald 
Schon, António Nóvoa, Philippe Perrenoud, Maurice Tardif, Lee 
Shulman, Clermont Gauthier, entre outros, sendo os três últimos 
mais preocupados diretamente com os saberes ou conhecimentos 
docentes. No contexto nacional, autores como Dermeval Saviani e 
Selma Garrido Pimenta, além de discutirem a formação do professor, 
também elencaram alguns saberes docentes.

1 Parte desse capítulo foi publicada como resumo expandido na I Jornada Pierre Bourdieu, ocorrida na Universidade de São Paulo 
em 2015. Esse texto foi significativamente ampliado, estando presente em apenas um subitem deste capítulo.

2 Dentre as quais destacamos as publicadas no dossiê “Os saberes dos docentes e sua formação” da Revista Educação e Sociedade 
(BORGES; TARDIF, 2001).
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 Essas duas perspectivas de investigação, o professor como 
indivíduo e sua prática como objeto de estudo, favoreceram um 
movimento de incorporação das contribuições da Sociologia da 
Educação de Pierre Bourdieu3, principalmente do conceito de 
habitus, para investigar a formação de professores. Neste capítulo, 
nos apoiamos na leitura de Lahire sobre o trabalho de Bourdieu 
para, inicialmente, analisar as perspectivas teóricas de incorporação 
do conceito de habitus pela literatura de formação de professores, 
propondo a sua substituição pelo conceito de disposições, e, em 
seguida, interpretar os retratos sociológicos dessa obra sob tal 
perspectiva, para avaliar sua potencialidade.

Existe um habitus docente?

 O conceito de habitus vem sendo apropriado pela literatura 
de formação de professores na perspectiva de um habitus docente, 
principalmente a partir dos trabalhos de Perrenoud e Tardif. Para 
Bourdieu (1983), habitus é um sistema de disposições, modos 
de perceber, de sentir, de fazer, de pensar, que nos leva a agir de 
determinada forma em uma circunstância dada. 

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis 
que, integrando todas as experiências passadas, funciona 
como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações 
– e torna possível a realização de tarefas infinitamente 
diferenciadas, graças às transferências analógicas de 
esquemas. (BOURDIEU, 1983, p. 65)

 
 Identificamos em Perrenoud e Tardif duas modalidades 

diferentes de apropriação do conceito, conforme categorização 
proposta por Catani, A., Catani, D. e Pereira (2001): 1) a mobilização 
do conceito de habitus, empregada por Tardif (2002), configura-se em 
uma Apropriação Conceitual Tópica, citando conceitos elaborados 
pelo autor para reafirmar argumentos ou resultados. Tardif (2002, 
p. 181) recorre ao habitus para apoiar sua proposição de que existe 

3 As contribuições gerais desse autor foram discutidas no capítulo “Nossa lente e nossa técnica: fundamentos dos retratos sociológicos”, 
por isso não serão retomadas neste texto.
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um “saber experiencial” do professor “incorporado à experiência 
individual e coletiva sob forma de habitus”, equivalente a “macetes da 
profissão” ou “traços da personalidade profissional”; 2) a perspectiva 
de Perrenoud (2001), discutida detalhadamente no texto “O trabalho 
sobre habitus na formação de professores: análise das práticas e 
tomada de consciência”, é uma Apropriação do Modo de Trabalho, na 
qual Perrenoud adota Bourdieu como referencial teórico de análise. 
Uma segunda importante referência que adotamos para compreender 
a mobilização desse conceito na formação de professores é o trabalho 
de Villani e colaboradores (1997). Os autores discutem a possibilidade 
de adotar conceitos e referenciais teóricos por analogias, completas 
ou parciais, para compreender fenômenos sem necessariamente 
recuperar todos seus elementos constitutivos, considerando que essa 
mobilização seja frutífera para a análise pretendida pelos autores.

 
Para Lahire (2002), existem duas maneiras de zelar pelo 

trabalho que Bourdieu deixou: aplicar infinitamente sua teoria 
em novos campos, eventualmente utilizando apenas seu léxico e 
gramática; ou fazer o esforço de continuar imaginando e criando 
além do que o próprio autor formulou. Ele contribui para a segunda 
perspectiva, apontando prolongamentos críticos sobre o trabalho 
intelectual, o conceito de habitus e o conceito de campo originalmente 
propostos por Bourdieu. Em relação ao habitus, ele defende que 
o passado incorporado do indivíduo nem sempre constitui um 
conjunto homogêneo de disposições transponíveis, sugerindo que 
o trabalho do sociólogo seja voltado para as disposições de modo 
relativamente isolado – conceito presente na obra de Bourdieu, mas 
pouco explicitado.

Alguns acreditam prestar homenagem à obra de Pierre 
Bourdieu por uso retórico ou muito aproximado do 
conceito de habitus. Então, denominamos globalmente 
como habitus o passado incorporado ou os efeitos da 
socialização, sem ter em conta as propriedades mais 
marcantes pelas quais Bourdieu o definiu: durabilidade 
e transferibilidade de disposições, organização de 
disposições na forma de um sistema, caráter unificador 
dos comportamentos ou das práticas do sistema  
(‘a fórmula geradora das práticas’), etc. (LAHIRE, 2012, 
p. 43)
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No texto “Esboço de uma Teoria da Prática”, Bourdieu (1983) 
explicita clara e reiteradamente esses elementos do conceito, ao 
ressaltar que o habitus é um habitus de classe, produzido na família, 
e que reúne um conjunto de disposições relativamente homogêneas 
que agrupam e identificam uma classe social em relação a outra: 
“sistema de disposições (parcialmente) comum a todos os produtos 
das mesmas estruturas” (BOURDIEU, 1983, p. 79). 

Desde que a história do indivíduo nunca é mais do que 
uma certa especificação da história coletiva de seu 
grupo ou de sua classe, podemos ver nos sistemas de 
disposições individuais variantes estruturais do habitus 
de grupo ou de classe, sistematicamente organizadas 
nas próprias diferenças entre as trajetórias e as posições 
dentro ou fora da classe. O estilo ‘pessoal’, isto é, essa 
marca particular que carregam todos os produtos de um 
mesmo habitus, práticas ou obras, não é senão um desvio, 
ele próprio regulado e às vezes mesmo codificado, em 
relação ao estilo próprio a uma época ou a uma classe 
[...]. (BOURDIEU, 1983, p. 80-81)

Nesse contexto, nos parece legítimo questionar: a profissão 
seria tão estruturante para o agente quanto o seu pertencimento a 
uma classe social?

 
Como já indicamos, Tardif (2002) adota o conceito apenas para 

fundamentar sua proposição de que existe um “saber experiencial” 
do professor, assim não utiliza Bourdieu como referencial teórico. 
Tardif (2002, p. 39, 49, 181, 185) considera o habitus como equivalente 
à “incorporação de experiências individuais e coletivas”, “macetes 
da profissão” e “traços da personalidade profissional” ou ainda como 
“crenças e certezas sem fundamento”. Nesse sentido, nos parece 
importante destacar uma adoção muito superficial do conceito em 
que pouquíssimos elementos são mobilizados e, relativamente, de 
modo equivocado. A retomada do conceito, conforme proposto por 
Bourdieu, deixa claro que o habitus se produz a partir de “experiências 
individuais e coletivas”, no entanto, se refere a experiências familiares 
e vinculadas ao pertencimento a uma classe social. Além disso, habitus 
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são muito mais amplos que “macetes” ou “traços da personalidade”, 
já que representam um “sistema de disposições duráveis, estruturas 
estruturadas e predispostas a funcionar como estruturas estruturantes” 
(BOURDIEU, 1983, p. 60, 61, grifo do autor). Vale ainda ressaltar que 
esse sistema de disposições é relativamente homogêneo para cada 
classe social, assim Tardif parece se referir mais a uma disposição 
do que a um habitus. No entanto, a ideia de “macete” ou “traço” 
nos parece muito mais superficial do que o conceito de disposição. 
Por fim, essa apropriação superficial do conceito se reforça quando 
Tardif estabelece uma equivalência entre habitus e “crenças” ou 
“certezas sem fundamentos”. Claro que o habitus é inconsciente 
para o agente, no sentido de que é “o esquecimento da história que 
produz a própria história ao incorporar as estruturas objetivas que 
ela produz nessas quase naturezas que são os habitus” (BOURDIEU, 
1983, p. 65). Porém, essa ideia de “certeza sem fundamento” também 
pode remeter à ausência de vinculação a qualquer estrutura objetiva, 
o que seria inconsistente com o conceito. Enfim, entendemos que 
conceitos podem ser adotados parcialmente ou por analogia sem 
carregar todos seus fundamentos (VILLANI et al., 1997) e não é 
isso que questionamos, mas não conseguimos reconhecer qual foi 
a contribuição da mobilização deste conceito para a proposição 
do “saber experiencial”. Essa noção proposta por Tardif nos parece 
muito mais rica e associada a outros elementos da prática social do 
que a simples vinculação a condições materiais de existência, que 
fundamentam o habitus.

 
Em Perrenoud (2001), a apropriação da noção de habitus de 

Bourdieu se dá como referencial teórico no texto “O trabalho sobre 
habitus na formação de professores: análise das práticas e tomada 
de consciência”. Nele fica claro que alguns elementos do conceito de 
habitus são recuperados e mobilizados para pensar na formação de 
professores: sua inconsciência, sua transposição e sua adaptabilidade. 
Esses aspectos são fundamentais para o conceito e concordamos 
plenamente com sua mobilização. No entanto, assim como Tardif, 
Perrenoud desconsidera que para Bourdieu o habitus é de classe, 
pois sua gênese reflete a incorporação de estruturas objetivas de 
modo repetitivo, prolongado e profundamente “enraizado” como 
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um sistema de disposições relativamente homogêneas e vinculadas 
ao pertencimento a uma classe social. Nesse contexto, podem ser 
observadas adaptações produzindo um efeito de histerese, em que 
o habitus é característico e formado em determinadas condições de 
existência e, diante de uma mudança, permanece incoerente com 
novas condições materiais, assim, deve ser pensado sempre a partir 
da condição de existência do agente. Novamente, entendemos que 
a perspectiva de Perrenoud envolve uma mobilização dos conceitos 
por analogia e que não exige a recuperação de todos seus elementos 
constitutivos, como proposto por Villani e colaboradores (1997). 
No entanto, essa seleção parece ter implicado desvios incoerentes 
com a teoria, já que, após apresentar esses elementos fundamentais 
(inconsciência e adaptabilidade) do habitus, Perrenoud (2001) propõe 
um trabalho de “tomada de consciência” para formar e combater 
o habitus. A crença de que isso é possível se fundamenta numa 
perspectiva de que o habitus possa ser pensado como esquemas 
de ação isolados e pontuais, já que seria impossível imaginar uma 
desvinculação total do indivíduo com sua família e classe de origem. 
O exemplo abaixo, retirado do texto, ilustra essa interpretação de 
Perrenoud (2001, p. 173-174).

Assim, quando ele toma consciência de como faz 
anotações nos trabalhos ou exige uma ordem perfeita 
nas folhas, nos cadernos, nos livros e nos instrumentos 
de trabalho dos alunos, um professor possa achar-se 
maníaco, obsessivo, detalhista e decidir fazer um esforço 
para se tornar um pouco mais flexível.

 A retomada dos fundamentos da categoria habitus, pelo 
próprio Bourdieu e por Lahire, nos leva a questionar a apropriação 
conceitual e do modo de trabalho operada por Perrenoud (2001) e 
Tardif (2002). Como esse habitus comporia um sistema organizado 
unificador de práticas e comportamentos? Qual é a contribuição 
efetiva desse conceito se são recuperados tão poucos elementos 
nessas analogias?
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Possivelmente inspiradas por Tardif e Perrenoud, autoras 
brasileiras também reforçam essa aproximação da perspectiva 
bourdiana na formação de professores, principalmente através do 
conceito de habitus professoral ou habitus para a docência (LELIS, 
2001; SILVA, 2005, 2011), revelado a partir de trajetórias ou histórias de 
vida. Segundo Lelis (2001, p. 42-43), a história de vida e do magistério 
do professor revela “um esforço de incorporação de capital cultural 
[que poderia ser entendido, nesse contexto, de forma simplificada 
como os conhecimentos teóricos sobre a docência], na qual o ‘ter’ 
passou a ‘ser’, uma propriedade feita corpo, tornada prática integrante, 
um habitus” com implicações na prática profissional. Para Silva 
(2005, p. 157), o habitus se associa à experiência, como discutida 
por Edward Palmer Thompson, para compreender a formação dos 
saberes docentes oriundos da prática, através da “repetição de 
determinadas e mesmas ações com determinado fins, que são frutos 
dos condicionantes práticos oriundos da natureza prática do ato 
de ensinar”. Com base nessa discussão, ela defende que os cursos 
de formação tenham mais ênfase na prática docente efetiva e não 
apenas nos estágios de observação.

 Na área de Educação em Ciências, algumas pesquisas também 
adotam a perspectiva bourdiana para investigar a formação de 
professores de ciências, associando-a a outros clássicos da área 
de formação de professores, como Tardif e Nóvoa, além de Paulo 
Freire e Bakhtin. Destacamos dois trabalhos que dialogam de forma 
mais direta com a teoria de Bourdieu e com as pesquisas já citadas 
neste texto. Antunes, Zapparolli e Arruda (2005) investigaram a 
construção dos saberes docentes durante o estágio supervisionado 
e concluíram que os estagiários, devido às diferentes experiências 
vivenciadas antes de sua formação, apresentam variadas ações 
quando inseridos em uma sala, embora esses sejam formados pela 
mesma instituição. Nesse contexto, a noção de habitus foi associada 
a essa vivência ao longo da vida acadêmica que produz saberes 
docentes anteriores e quase independentes da formação inicial. 
Marrone Júnior, Lorencini Júnior e Trevisan (2005) acreditam que 
uma postura reflexiva diante das situações de conflitos diários 
promoveria o caráter profissionalizante do professor. Assim, eles 
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propõem a noção de habitus reflexivus, que representaria uma 
transformação do habitus dos professores e que seria considerada 
um importante elemento formativo docente. 

 
Por fim, destacamos, ainda, uma pesquisa internacional da 

área de Educação em Ciências que também associa a perspectiva 
bourdiana à formação de professores. Engström e Carlhed (2014) 
investigaram as práticas de professores de física associadas ao ensino 
de energia e correlacionaram esse resultado aos capitais culturais 
e econômicos (denominados pelas autoras como disposições) dos 
docentes que constituem seu habitus. Com base nisso, as autoras 
identificaram três grupos de professores, associando-os às opções 
conteudistas e metodológicas adotadas em suas aulas: 1) o gerente 
do tradicional; 2) o desafiador da tecnologia; e 3) o desafiador da 
cidadania. 

 
A retomada desses fundamentos da categoria habitus nos leva a 

questionar a possibilidade de existência de um habitus professoral ou 
reflexivus (MARRONE JÚNIOR, LORENCINI JÚNIOR; TREVISAN, 
2005; SILVA, 2005, 2011), como os pesquisadores brasileiros vêm 
propondo, ou, ainda, pensar habitus como modelos docentes 
(ENGSTRÖM; CARLHED, 2014). Como esse habitus comporia um 
sistema organizado unificador de práticas e comportamentos? Além 
disso, ressaltamos que, para Bourdieu (1983), o habitus é entendido 
como habitus de classe, “sistema de disposições (parcialmente) 
comum a todos os produtos das mesmas estruturas” (BOURDIEU, 
1983, p. 79). 

Em defesa das disposições e por que 
essa não seria apenas uma mudança 
terminológica

Se a noção de habitus professoral é passível de questionamento, 
o conceito de disposição nos parece muito mais adequado e frutífero 
para a análise da formação e do trabalho docente ao permitir analisar 
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práticas dos indivíduos que não pressupõem um sistema homogêneo 
vinculado às classes. Nesse sentido, adotamos como pressupostos as 
discussões que Lahire tem desenvolvido sobre o conceito de habitus 
e de disposições4.

 
Ao analisar as práticas culturais dos franceses, Lahire (2006) 

identifica que o perfil disposicional homogêneo e explicado pelo 
pertencimento de classe, como princípio unificador do habitus, 
representa a exceção e não a regra. Assim, na escala individual, as 
variações de comportamento de um mesmo indivíduo podem ser 
entendidas a partir da pluralidade de disposições e competências e 
a variedade de seus contextos de atualização (LAHIRE, 2006). Essa 
pluralidade é tanto reflexo das mudanças vivenciadas na sociedade 
atual (internet, tecnologia, etc.) quanto decorrente do fato de que 
não analisamos grupos sociais pequenos e isolados, como Bourdieu 
fez originalmente ao propor o conceito de habitus para explicar as 
práticas de uma sociedade tribal da Argélia. 

 O prolongamento crítico proposto por Lahire (2012) sobre o 
conceito de habitus o leva a afirmar que ele não é mais que um caso 
possível e particular dentre várias possibilidades de patrimônios de 
disposições e competências observáveis. Para ele, o habitus é uma 
espécie de “primeiro protótipo teórico que envolveu os pesquisadores 
em um caminho promissor, mas que não resiste – se consideramos 
seriamente sua definição mais precisa e cientificamente exigente – 
a uma série de fatos” (LAHIRE, 2012, p. 42, tradução nossa). 

 
Os trabalhos de Setton (2012, 2015, 2016) concordam parcialmente 

com essa interpretação, pois a autora, assim como Lahire, reconhece 
que a multiplicidade de experiências vividas na atualidade impede a 
existência de um princípio unificador e homogeneizador do habitus. 
Setton (2012, 2015, 2016) parte do mesmo pressuposto que Lahire, 
porém propõe outra alternativa de solução: os habitus híbridos de 
disposições. Essa proposta não desconsidera a existência de habitus e 
sua relação com as classes sociais, porém reconhece a pluralidade de 

4 Outros aspectos dessa discussão foram apresentados no texto “Nossa lente e nossa técnica: fundamentos dos retratos sociológicos”.
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disposições que compõem o habitus de um ator, como ela evidencia 
na análise do caso de Antônio (SETTON, 2015, 2016).

 
Para Lahire, a alternativa ao habitus é a análise das disposições 

dos atores. Essa escolha não implica em abdicar das classes sociais, mas 
mudar a escala de observação, deixar de partir do macrossocial para 
compreender o microssocial (como Bourdieu faz) para compreender o 
social através da sua incorporação pelo ator individual. Em Bourdieu, 
as disposições aparecem como constituintes do conceito de habitus, 
porém, “não há nenhuma indicação sobre a maneira pela qual se 
pode reconstruí-las nem o modo pelo qual elas operam [...] elas são 
simplesmente deduzidas das práticas sociais” (LAHIRE, 2008, p. 
377). A proposição de Lahire de uma sociologia disposicionalista se 
ancora em vários autores e tradições que o precederam (LAHIRE, 
2004). Na obra Retratos Sociológicos, ele apresenta sua interpretação 
do conceito de disposição e aplica essas ideias na análise de oito 
retratos sociológicos extensos e focados em diversas esferas da vida 
de um mesmo indivíduo.

Uma disposição é uma realidade reconstruída que, 
como tal, nunca é observada diretamente. Portanto, falar 
em disposição pressupõe a realização de um trabalho 
interpretativo para dar conta de comportamentos, 
práticas, opiniões, etc. Trata-se de fazer aparecer o ou 
os princípios que geraram a aparente diversidade das 
práticas. Ao mesmo tempo, essas práticas são constituídas 
como tantos outros indicadores da disposição. (LAHIRE, 
2004, p. 27) 

 Acreditamos ser possível associar o estudo das disposições 
à formação de professores, procurando responder quais seriam 
marcantes e articuladas ao trabalho docente, como elas foram 
formadas, em que momento e como são alteradas contextualmente 
(por exemplo, através de um curso de formação continuada). A 
contribuição dessa perspectiva disposicionalista seria trazer uma 
interpretação para os processos de socialização vivenciados pelos 
atores-professores que se incorporam e manifestam como formação 
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ambiental, fruto da experiência discente e bastante resistente à 
mudança; como a influência do contexto de formação na interiorização 
do que está sendo ensinado ao professor; ou, ainda, como máquina 
geradora de práticas observáveis da forma de saberes, atitudes, 
identidade, etc. Essa possibilidade se apoia na proposição do autor 
de que 

As  disposições podem ser de um único indivíduo ou de 
alguns indivíduos em interação ou em inter-relação, em 
situações familiares, profissionais, lúdicas, escolares, 
públicas, etc., ou de uma categoria ou de um grupo 
de indivíduos que viveram experiências semelhantes 
(experiências familiares, de gênero, experiências em 
instituições religiosas, esportivas, militares, políticas, 
etc.). O contexto pode ser tanto o espaço nacional das 
classes e frações de classes, um microcosmo social (campo, 
jogo, mundo), uma organização ou uma instituição, um 
grupo ou um subgrupo, ou ainda um contexto local de 
interação. (LAHIRE, 2012, p. 48-49, tradução nossa5)

 
Apesar de considerar a influência da profissão docente na 

atuação do professor, respeitando a escala de análise proposta 
por Lahire, entendemos que esse conceito não permite identificar 
disposições que estariam associadas diretamente à docência, mas 
sim reconhecer características comuns a um contexto de atuação 
profissional e reconhecer as diferentes formas de incorporação desse 
contexto social na esfera individual (MASSI; VALERO; AGOSTINI, 
2017).

 
Além disso, entendemos que as disposições podem ter relação 

com os saberes docentes por estarem de alguma forma articuladas 
às competências dos atores. Lahire (2004) discute a distinção entre 
competência e disposição. Inicialmente, ele define a competência 
como o “saber” ou o “saber-fazer” associado a um determinado 

5 Les <<dispositions>> peuvent être celles d’un individu, comme celles de quelques individus en interaction ou en interrelation, dans des 
situations familiales, professionnelles, ludiques, scolaires, publiques, etc., ou celles d’une catégorie ou d’un groupe d’individu ayant vécu 
des conditions de socialisation partiellement semblables (expériences familiales, expériences genrées, expériences dans des institutions 
religieuses, sportives, militaires, politiques, etc.). Le <<contexte>>, quant à lui, peut être aussi bien l’espace national des classes et fractions 
de classe, un microcosme social (<<champ>>, <<jeu>>, <<monde>>), une organisations ou une institution, un groupe ou un sous-groupe, et 
même un cadre local d’interaction.



397

contexto e prática, excluindo qualquer sentido jurídico do termo. 
Em seguida, ele o articula ao conceito de disposição, mostrando, em 
nossa interpretação, que as competências podem funcionar como 
uma espécie de marcador para identificar disposições, em que a 
competência de “saber fazer uma dissertação” pode revelar uma 
“relação reflexiva com a linguagem, uma disposição dissertativa, 
quando se pode verificar a extensão de tais inclinações em outras 
circunstâncias” (LAHIRE, 2004, p. 331). Ele explica que experiências 
sociais relativamente análogas e repetitivas tendem a se cristalizar 
mais na forma de capacidades ou competências do que de disposições 
(LAHIRE, 2013). “As competências são apenas potencialmente 
mobilizáveis e não realmente mobilizadas exceto quando a situação 
exige” (LAHIRE, 2013, p. 139, tradução nossa6, grifo do autor). Para 
ele, essas competências cristalizadas como formas de agir podem se 
transformar em disposições caso o ator, em função de sua experiência 
passada, esteja predisposto ou inclinado a ver, sentir ou agir de 
determinada forma mais do que de outra. Assim, em termos analíticos 
entendemos que uma competência não é uma disposição, mas 
pode estar associada a ela desde que contenha outros elementos 
constitutivos das disposições como: gênese; série de comportamentos, 
atitudes e práticas coerentes; experiências relativamente semelhantes; 
transferibilidade de contextos; transformação ou inibição7. Trazemos 
uma citação longa de Lahire (2004, p. 331) com um exemplo bastante 
ilustrativo desse movimento de distinção e aproximação entre esses 
conceitos:

“Saber dançar tango” não é, propriamente falando, 
uma disposição, mas uma competência relativamente 
delimitada. Todavia, pode-se conceber não somente que 
um indivíduo possa adquirir, através da aprendizagem da 
dança, disposições morais (ascéticas, à auto-entrega...), 
mas também pode-se imaginar o caso de uma pessoa 
que, em uma perspectiva próxima da ‘arte pela arte’, faria 
da dança uma verdadeira arte de viver, uma maneira 
de caminhar, de mover-se, vivendo seus deslocamentos 

6 Les compétences ne sont donc que potentiellement mobilisables et ne sont réelement mobilisées par les acteurs que lorsque les situations 
l’exigeant.

7 Esses elementos foram detalhados no capítulo “Nossa lente e nossa técnica: fundamentos dos retratos sociológicos”, bem como na 
Apresentação de todas as disposições dos professores que compõem esta obra.
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comuns como uma espécie de dança permanente, vendo 
um mundo apenas como um vasto campo coreográfico, 
em um caso como este, não se trataria mais de uma 
competência estritamente delimitada, atualizando-se só 
ocasionalmente, mas de uma disposição mais geral.

Considerando nosso objeto de análise, destacamos que o 
sentido de competência que Lahire adota é bastante coerente com a 
perspectiva dos autores de formação de professores. Em linhas gerais 
e desconsiderando a especificidade de cada tipologia, os saberes 
ou conhecimentos docentes são entendidos da mesma forma que 
Lahire define uma competência: “saber” e “saber-fazer”. Além disso, 
Lahire (2004) emprega como sinônimos os termos “capacidade”, 
“competência” e “saber”. Ampliamos e detalhamos essa discussão 
a seguir, apresentando brevemente algumas tipologias de saberes 
docentes.

Saberes, conhecimentos ou 
competências docentes e suas diversas 
tipologias

 Existem diversas tipologias de saberes docentes propostas 
pelos autores indicados anteriormente neste texto: Tardif, Shulman, 
Gauthier, Saviani, Pimenta. Lopes (2012) apresenta e organiza os 
modelos desses e de outros pesquisadores em uma síntese bastante 
ilustrativa dessa diversidade terminológica e teórica que reproduzimos 
no Quadro 1.
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Quadro 1 – Conjunto de modelos e tipologias de conhecimento ou 
saberes docentes

Modelo de Elbaz 
(1983)

Conhecimento do conteúdo
Conhecimento do desenvolvimento do 

currículo
Conhecimento do processo de ensino/

aprendizagem
Conhecimento de si

Conhecimento do meio
Modelo 
Cognitivo

Conhecimento do conteúdo
Conhecimento prático

Modelo de 
Shulman (1987)

Conhecimento do conteúdo
Conhecimento curricular

Conhecimento pedagógico geral
Conhecimento pedagógico do conteúdo

Conhecimento dos alunos e de suas 
características

Conhecimento dos contextos educacionais
Conhecimento dos fins educacionais

Modelo de Tardif, 
Lessard e Lahaye 
(1991)

Saberes da formação profissional
Saberes das disciplinas

Saberes curriculares
Saberes da experiência

Modelo de Britt-
Mari Barth (1993)

Conhecimento do conteúdo
Conhecimento do ensino desse conteúdo

Preparação
Passagem à prática

(continua)
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Modelo de 
Saviani (1996)

Saber atitudinal
Saber crítico-contextual

Saber específico
Saber pedagógico

Saber didático-curricular
Modelo de 
Gauthier et al. 
(1998)

Saberes disciplinares
Saberes curriculares

Saberes das Ciências da Educação
Saberes da tradição pedagógica

Saberes experienciais
Saberes da ação pedagógica

Modelo de 
Pimenta (1999)

Saberes da experiência
Saberes do conhecimento

Saberes pedagógicos

Fonte: Lopes (2012, p. 57)

 Não pretendemos, neste texto, aprofundar essa discussão, 
mas sim tentar generalizar algumas dessas tipologias para que 
possamos observá-las nos retratos dos professores. Nesse sentido, 
inicialmente assumimos que saberes e conhecimentos, embora 
tenham sua especificidade, principalmente no sentido de que o 
conhecimento seria mais organizado e sistematizado que um saber 
(FERNANDES, 2015), podem ser considerados sinônimos no sentido 
de representar o que o professor “sabe” ou “sabe fazer” em relação 
ao conteúdo específico, à pedagogia, ao currículo, etc. Para transpor 
essa discussão para a sociologia disposicionalista trocamos a noção 
de saber e conhecimento pela competência, respeitando o léxico 
conceitual disposicional proposto por Lahire. O autor define uma 
competência como “saber” e “saber-fazer” nos levando a entendê-la 
como sinônima das noções de saberes ou conhecimentos docentes 
oriundas da área de formação de professores. Entendemos que o 
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termo poderia ser contraditório, pois existem também estudos na 
área de formação de professores que se referem a competências, 
eventualmente até em uma perspectiva tecnicista que poderia ser 
considerada superada, porém adotamos aqui a palavra “competência” 
no sentido atribuído por Lahire: “saber” e “saber-fazer”. Apesar dessa 
troca, mantemos no texto e no título a expressão “saber docente” por 
entender que corresponde a um conjunto amplo de estudos nessa 
linha e representa, de modo mais direto, a temática dos saberes-
conhecimentos-competências que estamos desenvolvendo aqui.

 
Uma segunda extrapolação que vamos adotar neste texto se 

refere à tipologia dos saberes docentes. Almeida e Biajone (2007, p. 289) 
exploram as tipologias de Tardif, Gauthier e Shulman, apresentando 
possíveis interfaces e distanciamentos entre elas, e admitem que 
os três autores “se dedicam a investigar a mobilização dos saberes 
nas ações dos professores”, entendendo que os “professores são 
atores com histórias de vida pessoal e profissional, produtores e 
mobilizadores de saberes no exercício de sua prática”. Apesar dessas 
aproximações, Almeida e Biajone (2007) não têm a pretensão de 
agrupar as tipologias produzindo uma síntese, provavelmente por 
respeitar a especificidade de cada autor.

 
Em função do nosso objetivo analítico e do foco na relação entre 

competências e disposições, além de assumir que conhecimentos 
e saberes são sinônimos de competências, entendemos que os 
principais aspectos da docência presentes nesses autores e nas 
trajetórias dos professores analisados são: o saber do conteúdo 
específico que eles ensinam (Química, Física ou Biologia) oriundo 
tanto da universidade quanto das formações continuadas, que 
representam um conhecimento sistematizado sobre o objeto de ensino 
do professor de ciências; o saber pedagógico oriundo tanto da área 
de educação quanto do Ensino de Ciências, que orienta o professor 
sobre como ensinar; e o saber experiencial, discutido principalmente 
por Tardif como as aprendizagens da prática docente que refletem 
as experiências e vivências do professores que foram refletidas e 
transformadas em saberes, conhecimentos e competências sobre 
como se relacionar com os alunos, como conduzir sua aula, etc.



402

 Assim, apresentamos, em seguida, nossa análise sobre os 
retratos sociológicos presentes neste livro, adotando como hipótese 
que a articulação entre os saberes ou conhecimentos docentes e 
as disposições dos professores respeita os mesmos princípios da 
associação entre competências e disposições proposta por Lahire, ou 
seja, se manifesta de três formas possíveis: 1) uma competência pode 
levar a uma disposição ou vice-versa, em função da trajetória do ator; 
2) uma competência pode ser um indicador de uma disposição; 3) 
uma competência pode não ter nenhuma relação com as disposições 
dos atores. 

Saberes docentes e disposições dos 
professores egressos do Mestrado 
Profissional

 No conjunto dos retratos apresentados nesta obra, foi possível 
identificar diversas disposições dos professores: disposição à 
renúncia de si; modo escolar-pedagógico de aprendizagem; disposição 
pragmática; disposição à coletividade; ao reconhecimento; ascética; 
hipocorretiva; à busca pelo conhecimento; hipercorretiva; à resiliência; 
ao humanitarismo; à persistência; planificadora; ao individualismo; 
ao autodidatismo; à boa vontade cultural; comunitarista; à ambição 
escolar; à submissão; rigorista. Além delas, identificamos a 
competência organizadora e com trabalhos manuais e atividades 
práticas. 

 
Eventualmente representando polos opostos, entendemos que 

esse conjunto se articula de alguma forma à escolha pela profissão 
e atuação do professor quanto à relação com o outro (coletividade, 
comunitarista, humanitarismo, renúncia de si, individualismo, ao 
reconhecimento), à relação com as regras (hipocorreção, hipercorreção, 
rigorismo, à submissão e ascetismo) e à relação com o conhecimento e 
a cultura (busca pelo conhecimento, ambição escolar, autodidatismo, 
à boa vontade cultural). Uma das competências identificadas e 
algumas disposições também se referem, de alguma forma, às 
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regras entendidas como condições estruturais e estruturantes do 
trabalho docente (organização, planejamento, pragmatismo). Por 
fim, encontramos ainda disposições associadas à capacidade de os 
professores enfrentarem adversidades e persistirem na profissão, na 
relação com os alunos, etc. (resiliência e persistência).  

 
Esse esboço geral reforça a potencialidade do conceito 

de disposições para compreender a trajetória e a formação dos 
professores, mas também aponta para o caráter individualista dessas 
análises, revelando diversas formas de relação com os elementos 
constitutivos da profissão (o outro, a estrutura e o conhecimento). 
Foge ao objetivo deste texto, e seria contraditório com a perspectiva 
disposicionalista, generalizar esses resultados. Por outro lado, não 
pudemos deixar de destacar regularidades em relação aos aspectos 
envolvidos na docência e suas diferentes formas de incorporação 
pelos professores. 

 
Voltamos ao objetivo deste texto e passamos a analisar a 

relação entre os saberes e as disposições. Visando testar nossa 
hipótese, organizamos as análises dos professores nos três grupos 
destacados anteriormente. Buscamos a vinculação mesmo quando 
ela se dava em relação a apenas uma das disposições dos professores. 
Destacamos, ainda, que a análise que fazemos sobre os saberes dos 
professores é bastante superficial, recuperando apenas elementos 
mais fortes e imediatos de seus retratos, uma vez que as entrevistas e 
os pesquisadores que produziram esses textos não tinham os saberes 
como objeto de investigação. Assim, fazemos mais essa extrapolação 
na análise dos retratos, visando levantar algumas hipóteses de 
associações que deveriam ser testadas em profundidade em outros 
estudos. 

Competência associada à disposição 

 Neste grupo, apresentamos uma breve síntese dos cinco 
professores nos quais encontramos as relações de maior proximidade 
entre as disposições e competências, ou seja, nesses casos, os 



404

professores desenvolvem disposições a partir de competências ou o 
contrário. 

 
Helena Lima desenvolveu fortemente seu saber experiencial 

ao se envolver e atuar na escola da sua família, aproximando-a da 
profissão desde sua infância e desenvolvendo sua disposição ao modo 
escolar-pedagógico de aprendizagem. Na graduação, desenvolveu 
seu saber específico e só na pós-graduação se aproximou dos saberes 
pedagógicos da docência. Sua disposição à renúncia de si não parece 
relacionada diretamente a seus saberes, mas sim a sua postura 
profissional.

 
Toni Gomes vivenciou poucas experiências marcantes na 

graduação em relação às disciplinas pedagógicas e científicas, 
assim desenvolveu, de forma significativa, seus saberes do conteúdo 
específico mais pelo seu autodidatismo do que pela graduação 
em Biologia. Lecionou desde a licenciatura e desenvolveu seu 
saber experiencial através da repetição das práticas vivenciadas 
como estudante nas suas aulas de nível médio. Na pós-graduação, 
pode desenvolver seu saber pedagógico, alterando suas aulas e 
novamente levando para sua prática aprendizagens que tinha como 
aluno de mestrado. Sua disposição ao autodidatismo está fortemente 
relacionada ao desenvolvimento dos seus saberes, enquanto a 
disposição ao individualismo – aparentemente contraditória com 
a prática docente – configura sua relação com o conhecimento e o 
afasta relativamente dos colegas professores e dos estudantes.

 
Carla Batista desenvolveu principalmente seu saber experiencial 

na graduação quando começou a atuar como professora substituta. 
Apenas na pós-graduação ela parece ter explorado seus saberes de 
conteúdos específicos e pedagógicos de modo mais aprofundado, 
dando continuidade a essa trajetória através do doutorado. Sua 
disposição à boa vontade cultural se associa a essa busca por 
aperfeiçoamento teórico e prático como docente.

Gabriel Sobral desenvolveu seus saberes experienciais desde 
pequeno a partir de sua disposição comunitarista, pelo convívio 
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com o tio que era proprietário de uma escola e, quando adolescente, 
ao ensinar seus colegas de sala sobre os temas que eles tinham 
dificuldade. A escolha pelo bacharelado ao invés da licenciatura, 
apesar de já ter decidido ser professor, teve como objetivo um maior 
aprofundamento no saber do conteúdo específico. Por outro lado, a 
busca por dimensões mais amplas desse saber e sua disposição à 
ambição escolar o levaram ao mestrado profissional. Sua atuação 
docente levou a um novo desenvolvimento do seu saber experiencial 
a partir da relação com os alunos.

 Marcelo Navarro desenvolveu seu saber experiencial logo 
no início da graduação dando aulas particulares, monitorias e 
aulas em cursos pré-vestibulares. Essa atuação intensa o levou a 
não desenvolver seu saber do conteúdo específico e reingressar 
na licenciatura para compensar essa ausência. O mestrado não o 
impactou quanto aos saberes e, apenas na sua atuação em escola 
particular, ele conseguiu propor um curso que lhe permitiu aprofundar 
os saberes específicos. Esse mesmo motivo desperta seu interesse 
em um possível doutorado. Sua disposição rigorista está associada 
a algumas dessas aprendizagens e saberes.

Competência como um indicador 
da disposição 

 Neste grupo, apresentamos quatro professores cujos retratos 
apontaram competências profissionais que nos levaram a identificar 
disposições dos sujeitos, ou seja, as competências não se associam 
diretamente às disposições, mas as primeiras apontam as segundas 
como um motor da ação.

 
Sophia Kowalski parece ter desenvolvido inicialmente seu 

saber do conteúdo específico na graduação e o saber pedagógico e 
experiencial ao longo de sua carreira, tanto a partir das formações 
continuadas quanto na vivência com os alunos. A busca pelo 
conhecimento e sua resiliência parecem ter sido fundamentais para 
o desenvolvimento desses saberes docentes.
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 Mariana Aragão desenvolveu seus saberes do conteúdo 
específico na graduação e através de uma especialização, motivada 
pelo contexto da escola em que trabalhava. Sua prática sempre 
envolveu os saberes experienciais, pois através do contato com 
os alunos e professores, associados a sua disposição coletiva, ela 
desenvolveu alternativas criativas e tecnológicas para suas aulas. Com 
o mestrado profissional, pode explorar os saberes pedagógicos. Esse 
desenvolvimento tem como fundo sua disposição ao reconhecimento, 
ao vislumbrar a profissão como forma de “mudar o mundo” e “deixar 
sua marca”.

 
Regina Almeida desenvolveu seus saberes experienciais ao 

observar seus professores e identificar posturas que a incomodavam 
e que ela não gostaria de repetir. Na graduação, o contato com a sala 
de aula continuou esse desenvolvimento dos saberes experienciais 
que seguiu em toda a carreira, sempre atenta às demandas dos alunos 
e aos efeitos da sua prática. Na graduação, parece ter desenvolvido 
apenas os saberes do conteúdo específico, sendo na pós-graduação 
que ela aprofundou seus saberes pedagógicos, que lhe permitiram 
ressignificar sua prática. Fortemente identificada com a profissão, 
Regina tem disposições associadas a ela, como a planificação que 
associa ao seu saber pedagógico, e o humanitarismo e a persistência 
que se revelam na sua relação com os alunos.

 
Juliano Montanari desenvolveu seu saber específico na 

graduação, cursada sem pretensões em relação à profissão docente. 
Na atuação profissional e na pós-graduação, ele aprimora seus saberes 
pedagógicos e experienciais. Juliano vivencia várias mudanças em 
relação à docência, chegando a abandoná-la em função das condições 
de trabalho, mas reencontrando esse caminho após o mestrado como 
professor de um instituto federal. Sua disposição à submissão não 
parece estar relacionada com seus saberes, enquanto a disposição à 
ambição o faz buscar o aprimoramento profissional.

Fernanda Couto tem uma relação com a docência fortemente 
marcada pelo ensino de uma segunda língua (espanhol) à qual ela 
se dedica desde o ensino médio. Nesse contexto, ela desenvolveu 
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saberes experienciais e pedagógicos anteriores à escolha e ao ingresso 
no curso de graduação em Física. Merece destaque a influência 
de um professor de física no desenvolvimento de seus saberes 
experienciais relacionados a essa disciplina. Fernanda escolhe atuar 
apenas com o ensino de física e aprofunda seus saberes pedagógicos 
no mestrado, mesmo tecendo críticas a esse projeto formativo. O 
saber do conteúdo específico de física parece ter se desenvolvido no 
ensino médio e aprofundado nas etapas posteriores de ensino. Essas 
competências parecem apontar diretamente para sua disposição à 
busca pelo conhecimento que nos ajuda a compreender sua trajetória 
de dedicação e sucesso na docência.

Separação entre competência  
e disposição

Esse grupo, com apenas dois professores, não revela nenhuma 
associação direta ou indireta entre as disposições dos professores e 
suas competências. 

Para Arthur Sampaio, o saber que parece mais evidente é o do 
conteúdo específico; ele teve bom desempenho em física e valoriza 
esse conhecimento, enquanto a docência parece ter se desenvolvido 
de modo mais espontâneo, aproveitando pouco do saber pedagógico 
ou experiencial, no sentido de que ele não parece aprender com suas 
experiências docentes, refletindo sua disposição ascética em relação 
à sua prática. O saber pedagógico e experiencial vai ser desenvolvido 
apenas em relação ao ensino por investigação, aprendido no 
mestrado, evidenciando o potencial desse projeto formativo para o 
desenvolvimento dos saberes docentes dos professores

Raul Albertini parece ter começado a desenvolver seus 
saberes experienciais como aluno, destacando aspectos da prática de 
professores que o marcaram e serviram como exemplo. Ele continua 
desenvolvendo esse saber quando inicia sua carreira docente. Nesse 
mesmo período, parece que confia quase que exclusivamente em 
seu saber do conteúdo específico. Os saberes pedagógicos são 
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desenvolvidos na universidade pública ao cursar a licenciatura 
e, associados às suas competências manuais, o encaminham ao 
laboratório de física. Ao mesmo tempo em que parte do seu saber do 
conteúdo específico é reconhecido como pouco desenvolvido quanto 
ao formalismo matemático.

Conclusão

Este capítulo teve como objetivo analisar teórica e empiricamente 
a associação entre as discussões sobre formação de professores e 
seus saberes docentes às perspectivas de Pierre Bourdieu e Bernard 
Lahire sobre os conceitos de habitus e disposições. 

Teoricamente, acreditamos ter argumentado, de modo 
consistente, contra a noção da existência de um habitus professoral que 
estaria associado à profissão docente, uma vez que essa interpretação 
foge aos princípios conceituais propostos por Bourdieu e limita a 
discussão sobre o professor, restringindo-o ao seu pertencimento 
de classe. Defendemos então a flexibilidade e a especificidade 
do conceito de disposição para captar nuances particulares da 
incorporação individual da orientação social vivenciada na trajetória 
docente (desde sua escolha). 

Empiricamente, analisamos os 12 retratos sociológicos quanto 
às competências e disposições dos professores. Esse exercício nos 
permitiu perceber a fecundidade dessas perspectivas teóricas e 
metodológicas para aprofundar os estudos sobre a formação de 
professores, identificando aspectos regulares macrossociais ligados 
à docência e sua incorporação particular pelos professores ao longo 
de sua trajetória e articulações entre disposições e competências 
que permitem adensar os estudos sobre os saberes e conhecimentos 
docentes. Especificamente quanto à associação entre saberes e 
disposições, pudemos agrupar as diferentes tipologias de saberes e 
conhecimentos docentes através da noção de competência, entendida 
por Lahire como um “saber” ou “saber fazer”; generalizamos as 
diferentes tipologias em três principais tipos de saberes e competências 
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associadas ao conteúdo específico, à pedagogia e à experiência 
docente. Por fim, interpretamos a trajetória dos professores quanto 
às suas competências e disposições. Esse último aspecto, que era 
um dos objetivos principais, nos levou a reconhecer a possibilidade 
e recorrência de três situações distintas: cinco casos em que as 
disposições levaram ao desenvolvimento de competências ou vice-
versa; quatro casos em que as competências docentes são indicadores 
de disposições, revelando uma articulação indireta; e dois casos de 
desvinculação entre as disposições e competências. Esse referencial 
não nos permite generalizar esses resultados nem planejar ações 
diretas de conscientização ou formação de disposições. Porém, 
esse tipo de análise contribui para adensar as discussões sobre as 
competências docentes, permitindo uma compreensão mais ampla 
e aprofundada de sua formação e desenvolvimento em articulação 
com um elemento mais constitutivo do sujeito: suas disposições.

Assim, além dos resultados já alcançados, entendemos que 
essas análises apontam a fecundidade de estudos posteriores 
que partam da perspectiva disposicionalista para interpretar a 
formação dos professores. Entendemos que ela permitiria avançar 
nossa compreensão sobre aspectos fundamentais da área, como a 
constituição e a “força” da formação ambiental dos professores, ou 
seja, o impacto da vivência duradoura do docente enquanto aluno 
na sua formação; a possibilidade de constituição de uma perspectiva 
reflexiva sobre a ação docente, amplamente apontada como desejável; 
e, ainda, a influência do patrimônio dos professores (capital social, 
econômico e cultural) sobre sua formação e atuação.
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No contexto da transição da modernidade para a 
contemporaneidade, quando ocorreram os fenômenos de massificação 
escolar e sofisticação dos conhecimentos e da tecnologia, juntamente 
com a globalização econômica e a construção de sociedades 
multiculturais e de informação, a formação profissional permanente 
se tornou indispensável (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2009). No 
âmbito educacional, essas circunstâncias contextuais praticamente 
impuseram para o ofício do magistério a necessidade de um 
desenvolvimento profissional que abarca processos de intervenção, 
de formação e de investigações multirreferenciais e nada homogêneas.

Mais especificamente, o desenvolvimento profissional 
docente envolve, por um lado, experiências formais, conscientemente 
planejadas e realizadas para o benefício do indivíduo, do grupo 
ou da escola, por exemplo, cursos de formação contínua, grupos 
colaborativos de professores e formadores etc. Por outro lado, envolve 
experiências informais de aprendizagem, uma vez que estas fazem 
parte de um projeto próprio do professor, como é o caso de estudos 
realizados pelo professor acerca da disciplina que leciona, trocas de 
experiências, reflexão contínua sobre sua prática etc. (MARCELO, 
1999; DAY, 2001; VILLEGAS-REIMERS, 2003).

Talvez a classificação mais simples de modelos de 
desenvolvimento profissional seja a que assume 
basicamente a existência de dois tipos de atividades: em 
primeiro lugar, aquelas cujo objetivo consiste em que os 
professores adquiram conhecimentos ou competências 
a partir da sua implicação nas atividades planeadas e 
desenvolvidas por especialistas, e, em segundo lugar, as 
outras cujo objetivo excede o domínio de conhecimentos e 
competências pelos professores e afirma a necessidade de 
uma verdadeira implicação dos docentes no planeamento 
e desenvolvimento do processo de formação (MARCELO, 
1999, p. 146).

Neste capítulo, nosso intuito é justamente explicitar essa 
atividade de desenvolvimento profissional que excede o domínio 
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de conhecimentos e competências pelos professores ou mesmo que 
transcende uma formação mais pontual, constituída basicamente 
por cursos de curta duração. Assim, é nossa perspectiva abordar 
o desenvolvimento profissional docente como uma formação 
permanente de longo prazo e centrada nas aprendizagens formais 
ou informais (DAY, 2001; VILLEGAS-REIMERS, 2003). Ou seja, como 
um processo que articula as experiências dos professores (isto é, seus 
conhecimentos de base), os contextos nos quais têm oportunidades 
de se desenvolverem e as relações que os sujeitos estabelecem com 
essas oportunidades mediadas por suas disposições. 

Desenvolvimento profissional, 
conhecimentos e práticas dos 
professores

Na tentativa de ampliar a concepção de que é necessário 
possuir um conjunto de conhecimentos, saberes e competências 
para se praticar um ensino eficaz, uma das primeiras questões que 
gostaríamos de levantar é a da aprendizagem dos professores em 
relação à prática docente. Para Cochran-Smith e Lytle (1999), diferentes 
concepções de aprendizagem dos professores traduzem ideias muito 
diferentes sobre como melhorar a formação e o desenvolvimento 
profissional de professores. Segundo essas autoras, existem três 
concepções de aprendizagem de conhecimentos de professores em 
relação à prática docente: conhecimento para a prática, conhecimento 
na prática e conhecimento da prática.

Na concepção de conhecimento para a prática, parte-se 
do pressuposto de que os pesquisadores acadêmicos geram aquilo 
que é conhecido como conhecimento formal ou teorias (inclusive a 
teorização do conhecimento oriundo da prática profissional) para 
que os professores o utilizem para tornar seu ensino mais eficaz. Essa 
concepção, que ainda tem sido bastante predominante na formação 
de professores, é a mesma que Marcelo (1999) já destacava como 
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um dos modelos mais simples de desenvolvimento profissional. A 
perspectiva subjacente a ela é a de que saber mais sobre determinado 
conteúdo, sobre conceitos pedagógicos, estratégias de ensino, 
avaliação, cultura, contexto, levará a uma prática mais efetiva. Desse 
modo, ensinar é entendido como um processo de aplicação de um 
conhecimento recebido em uma situação prática: “os professores 
implementam, traduzem, usam, adaptam e colocam em prática o que 
aprenderam da base de conhecimento” (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 
1999, p. 257). Do ponto de vista da profissionalização do ensino, “o 
conhecimento que faz do ensino uma profissão vem de autoridades 
de fora da profissão propriamente dita” e o professor é visto como 
“alguém que usa adequadamente a base de conhecimento na prática 
cotidiana”, mas que não é capaz de teorizar sobre sua própria prática 
em sala de aula (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 257).

Na concepção de conhecimento na prática, valorizam-se 
aqueles conhecimentos que são conhecidos como “práticos”, ou 
aqueles que fazem parte do repertório dos professores experientes 
e competentes. Esses conhecimentos são incorporados ao trabalho 
dos professores ao longo de sua trajetória profissional, à medida que 
refletem e reformulam suas práticas. Conhecimentos que são tácitos 
e implícitos na ação docente e não parte integrante de uma base de 
conhecimentos aplicáveis a todos os contextos. Aqui é pressuposto 
que os professores aprendem à medida que refletem sobre sua prática 
e têm a oportunidade de entrar em contato com os conhecimentos 
enraizados no trabalho docente, porém sem a interlocução com os 
estudos produzidos nas esferas universitárias.

O ensino nessa concepção é, para Cochran-Smith e Lytle (1999), 
como um “artesanato incerto e espontâneo”, situado e construído a 
partir das particularidades e vicissitudes das atividades diárias nas 
escolas e salas de aulas. Esse conhecimento surge e é evidenciado nas 
ações e decisões que os professores tomam à medida que se implicam 
em uma reflexão deliberada sobre suas experiências educativas. 
Contextos privilegiados para ocorrer esse tipo de aprendizagem dos 
professores são grupos compostos por professores mais e menos 
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experientes, comunidades de professores e qualquer outro tipo de 
colaboração, cujo objetivo seja a reflexão sobre a prática. 

A visão de conhecimento na prática rompe epistemologicamente 
com o que alguns autores chamam de racionalidade técnica (SCHÖN, 
1991; CONTRERAS, 2012), a qual pressupõe que os professores são 
meros solucionadores de problemas e que esses problemas podem 
ser resolvidos instrumentalmente por meio da aplicação de teorias e 
técnicas embasadas na pesquisa (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999). 
Ao contrário disso, o conhecimento na prática

[...] reconhece que os profissionais competentes colocam e 
constroem problemas a partir da incerteza e complexidade 
das situações práticas, e que dão significado a estas 
situações ao conectá-las com situações anteriores, 
bem como com uma variedade de outras informações 
(COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 263).

Sem dúvida, nessa concepção, o professor passa a ocupar outro 
status, haja vista que assume o papel de gerador de conhecimentos, 
alguém que participa, contribui com ideias, constrói significados e 
age sobre eles, muito diferente da anterior, em que é considerado 
como aquele que apenas aplica os conhecimentos formais produzidos 
por especialistas acadêmicos. No entanto, Day (2001) chama atenção 
para o fato de que os professores aprendem naturalmente ao longo 
de sua experiência, contudo assinala que uma aprendizagem baseada 
apenas na experiência traz limitações para o desenvolvimento 
profissional docente.

Finalmente, a concepção de conhecimento da prática é aquela 
que não pode ser entendida em termos de uma distinção entre 
conhecimento formal, produzido segundo as convenções da pesquisa, 
e conhecimento prático, produzido nas atividades de ensino em 
sala de aula. Ao contrário disso, presume-se que os conhecimentos 
necessários aos professores para uma prática eficaz são gerados 
por meio de uma investigação intencional no contexto da prática, 
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ao mesmo tempo em que o conhecimento e a teoria produzidos por 
outros são considerados como material passível de questionamento 
e interpretação. Nessa concepção, os professores aprendem e se 
desenvolvem quando produzem conhecimento local da prática no 
“contexto de comunidades de investigação, teorizando e construindo 
seu trabalho de forma a conectá-lo às questões sociais, culturais e 
políticas mais gerais” (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 250).

O conhecimento da prática também difere das outras duas 
concepções na medida em que não distingue da mesma maneira 
os professores especialistas dos menos competentes ou novatos. 
Por meio da investigação, os professores ao longo de sua trajetória 
profissional – de novato a experiente – se implicam em uma relação 
diferente com o conhecimento, problematizando suas práticas e seu 
próprio conhecimento, bem como, as práticas e os conhecimentos 
de seus pares. 

São notáveis as principais diferenças entre as três concepções, 
porém, as fronteiras entre elas não são tão claras. Embora sejam 
concorrentes em suas principais ideias, elas coexistem no mundo 
da política educacional, da pesquisa e da prática. Além disso, 
são invocadas por diferentes agentes de modo a justificar ideias 
e abordagens diferentes de melhoria de ensino e aprendizagem 
(COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999; VILLEGAS-REIMERS, 2003).

Ao considerarmos essas concepções de aprendizagem sobre 
desenvolvimento profissional docente, percebemos que cada uma 
contém considerações importantes no que se refere ao crescimento 
profissional do professor. No entanto, a terceira concepção, a nosso 
ver, agrega de forma mais completa uma visão de desenvolvimento 
profissional que, em síntese, concebe o professor como um profissional 
capaz de avaliar orientações didático-pedagógicas, sejam aquelas 
produzidas no âmbito acadêmico, sejam aquelas que ele desenvolve 
tacitamente em função dos diferentes contextos em que exerce 
a profissão. Ou seja, o papel do professor nesse processo é o de 
aprendiz ativo de seu próprio conhecimento, implicado em tarefas 
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concretas de ensino, sendo criador de currículo, teórico da prática, 
ativista político e líder em seu campo profissional (COCHRAN-
SMITH; LYTLE, 1999; VILLEGAS-REIMERS, 2003).

Nessa perspectiva do professor como um profissional que 
tem arbítrio sobre suas escolhas, não se poderia deixar de ponderar 
o envolvimento com seu desenvolvimento profissional, também 
influenciado por certo nível de subjetividade. Essa consideração, 
inclusive, é apontada por Day (2001, p. 87). 

[...] o desenvolvimento do professor deve considerar 
[...] as disposições psicológicas e sociais que podem 
encorajar ou desencorajar a sua aprendizagem – como, 
por exemplo, as suas histórias pessoais de vida, as suas 
experiências de aprendizagem profissional, o saber-fazer 
profissional e as culturas de aprendizagem profissional 
da escola que determinam os contextos diários do seu 
trabalho.

Nessa perspectiva em que o professor tem papel preponderante 
em seu processo de mudança, Day (2001) defende que o desenvolvimento 
profissional não é algo a se impor, pois o professor se desenvolve 
ativamente e não passivamente. O autor afirma ainda que a mudança 
não interiorizada pelo professor, possivelmente, será cosmética, 
simbólica e temporária. Sendo assim, as mudanças mais profundas 
e contínuas envolvem a transformação de valores, atitudes, emoções 
e percepções que informam a prática e esta transformação só ocorre 
com a participação ativa do professor na tomada de decisões sobre 
o sentido da sua própria aprendizagem.

Dessas acepções, podemos ressaltar o caráter diacrônico e 
contextual do desenvolvimento profissional docente, ou seja, seu 
caráter processual, que se dá em longo prazo como resultado de 
trajetórias profissionais e pessoais do professor nos mais variados 
contextos (MARCELO, 1999, 2009; FIORENTINI, 2008; MIZUKAMI, 
2002, 2013). 
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Desenvolvimento profissional docente 
como um processo diacrônico e 
dependente dos contextos

O próprio termo “desenvolvimento” remete a uma ideia de 
evolução e continuidade, o que, para Marcelo (1999), supera a tradicional 
justaposição entre formação continuada e aperfeiçoamento dos 
professores. Ao se adotar o conceito de desenvolvimento profissional 
docente, tem-se como pressuposta uma abordagem formativa que 
leva em conta seus aspectos contextuais, organizacionais orientados 
para a transformação do professor ao longo do tempo (MARCELO, 
1999, 2009). 

Mizukami (2013), ao ressaltar a complexidade do trabalho do 
professor, manifesta uma concepção de desenvolvimento profissional 
docente estruturada como um processo que ocorre de maneira 
lenta ao longo da vida do sujeito. Coaduna-se com essa perspectiva 
Fiorentini (2008), quando ressalta que o desenvolvimento profissional 
do professor é um processo contínuo que tem início antes mesmo de 
o sujeito ingressar na licenciatura, passando por toda sua trajetória 
profissional, ocorrendo em diversos espaços e momentos de sua 
vida. Se compreendido como um processo permanente e, portanto, 
como um continuum, que ocorre ao longo do tempo, implicaria 
a reflexão sobre a complexidade do exercício da profissão para 
elaboração e reelaboração de conhecimentos, saberes e competências 
características práticas.

A ideia de processo — e, portanto, de continuum — obriga 
a considerar a necessidade de estabelecimento de um fio 
condutor que vá produzindo os sentidos e explicitando 
os significados ao longo de toda a vida do professor, 
garantindo, ao mesmo tempo, os nexos entre a formação 
inicial, a continuada e as experiências vividas. A reflexão 
é vista aqui como elemento capaz de promover esses 
nexos (MIZUKAMI et al., 2002, p. 16).
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Daí a relevância em proporcionar aos professores contextos 
formativos que privilegiem o acompanhamento e o apoio para 
aprendizagens posteriores. Em outras palavras, o planejamento do 
desenvolvimento profissional requer que se dê atenção ao tempo 
necessário para o desenvolvimento de novas ideias, de acordo 
com as possíveis reelaborações do professor nesse processo. “O 
acompanhamento e o apoio asseguram que o desenvolvimento 
profissional contribua para uma transformação real e uma melhoria 
contínua” (MARCELO; PRYJMA, 2013, p. 49).

Os processos de desenvolvimento profissional dos professores 
podem guardar muitas semelhanças entre si em termos de seus 
objetivos, mas também podem ser muito diferentes dependendo da 
proposta dos contextos. Podem até mesmo possuir uma variedade 
de dimensões e abordagens dentro de um mesmo contexto. Assim, 
entendemos que não há uma forma ou modelo de desenvolvimento 
profissional mais eficaz do que o outro, sendo essa eficácia muito 
dependente das condições contextuais de cada modelo, bem como 
das demandas dos professores que dele participam. (VILEGAS-
REIMERS, 2003; MARCELO, 2009). 

Certamente são inúmeros os fatores que influenciam processos 
de desenvolvimento profissional, muito além do local de trabalho do 
professor, como pressões por parte das inúmeras instâncias oficiais 
e extraoficiais, profissionais e extraprofissionais (MARCELO, 1999). 
Assim, os “processos de desenvolvimento profissional são claramente 
determinados pela política educativa de momento, sendo tal política 
concretizada em questões referentes ao currículo, à organização e ao 
funcionamento das escolas” (MARCELO, 1999, p. 193).

É também por meio da política educacional que se regulamentam 
e se cumprem os “objetivos da escola através do estabelecimento 
de um modelo curricular”, que, entre outros elementos, influencia 
as necessidades formativas dos professores (MARCELO, 1999,  
p. 195). Um modelo curricular vigente num sistema educativo acarreta 
exigências aos professores quanto aos procedimentos didáticos, 
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como o planejamento, os métodos, os conteúdos, as avaliações 
etc. Reformas como a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), 
atualmente em discussão e implementação no Brasil, se configuram 
em exemplo de mudança curricular com impacto significativo no 
trabalho do professor. Mudanças dessa natureza exercem influência 
no desenvolvimento profissional docente, “dado que podem 
corresponder a uma perspectiva técnica” e que estas perspectivas 
afetam as “modalidades de formação a desenvolver” (MARCELO, 
1999, p. 195). 

Martin Lawn (2001) defende que as alterações na identidade 
dos professores são manobradas pelo Estado. Embora o autor tenha 
se debruçado sobre o caso inglês, suas elaborações parecem ter 
forte ressonância com os possíveis efeitos que o projeto “Escola sem 
Partido1”, por exemplo, espera alcançar em relação à identidade dos 
professores brasileiros. 

O novo aspecto da identidade, promovido através 
do novo discurso de trabalho da escola e do discurso 
nacional da competição, é o de que os professores têm 
de ser disciplinados, obedientes, motivados e sociais. 
Coincidentemente este é o novo aspecto do trabalho 
importado das práticas empresariais e das companhias 
privadas para as escolas inglesas (LAWN, 2001, p. 129).

A despeito da influência que o Estado busca promover na 
identidade dos professores, a instituição escolar com seus diferentes 
fatores contextuais, relacionados sobretudo à estrutura e à cultura 
escolar, também influencia a maneira pela qual o professor se 
implica em um movimento de transformação de suas práticas ou de 
seu desenvolvimento profissional. Em princípio, tanto as escolas, 
como os professores, como indivíduos ou como coletivo, possuem a 
prerrogativa de avaliar suas necessidades, crenças e práticas culturais, 

1 Projeto de lei 867/2015 intitulado “Escola Sem Partido” cuja proposta consiste em coibir o que seus idealizadores chamam de “processo 
de ideologização” dentro das escolas brasileiras. Basicamente, esse projeto se baseia na acusação de que há uma doutrinação moral e 
ideológica de esquerda nas instituições de ensino brasileiras. Diante dessa premissa, seus idealizadores defendem que deve haver o controle 
dos professores no exercício de sua profissão, sobretudo através da imposição de limites à liberdade de cátedra. A nosso ver, trata-se de 
uma falsa premissa, pois esses projetos não dizem respeito à não partidarização propriamente dita, mas sim ao combate do pensamento 
crítico, da problematização e da possibilidade de democratização da instituição escolar. 
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a fim de decidir quais abordagens de desenvolvimento profissional 
serão mais adequadas para suas situações particulares. 

A nosso ver, o desenvolvimento profissional docente faz 
referência a um processo no qual se articulam e se influenciam 
mutuamente muitas variáveis. Num esforço de síntese, poderíamos 
dizer que, de um lado, estariam reunidas as variáveis de natureza 
contextual, como a política educacional vigente, o projeto político-
pedagógico do locus de trabalho, a proposta formativa compreendida 
em seus diversos aspectos, como duração do processo, as diferentes 
concepções de aprendizagem de conhecimentos docentes – 
conhecimento para a prática, conhecimento na prática e conhecimento 
da prática –, as oportunidades de aprendizagem oferecidas e que 
podem ser exploradas, entre outras características contextuais. Por 
outro lado, estariam reunidas variáveis relacionadas às particulares 
histórias de vida que foram se constituindo em função das mais 
diversas oportunidades e experiências (formativas ou não), vivenciadas 
pelos professores nos diferentes contextos que participaram ao longo 
de sua vida. Estão aí incluídas as disposições dos sujeitos que, na 
concepção de Lahire (2004), se traduzem em heranças imateriais, 
transportadas e convertidas em maneiras duráveis de crer, sentir, 
agir, de hábitos, crenças, categorias de percepção e apreciação, 
interesses e desinteresses, gostos e desgostos. Investigar e inventariar 
essas disposições representa, a nosso ver, uma forma de explicitar 
elementos que não se encontram no campo da cognição e que nos 
auxiliam a avançar em nosso poder explicativo acerca dos diferentes 
estilos docentes, bem como no desenho de contextos formativos e 
de seu potencial para o desenvolvimento profissional docente. 

Os retratos sociológicos e a 
investigação de patrimônios de 
disposições 

A apropriação da metodologia de retratos sociológicos em 
pesquisas brasileiras da área de Educação e Educação em Ciências 
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sobre os mais variados temas é ainda recente, sendo observada em 
investigações sobre a formação inicial de pedagogos (SUFICIER, 
2013), identidade e profissionalidade docente (OLIVEIRA, 2014), 
Educação de Jovens e Adultos na Educação a Distância (REIS, 2014), 
relação aluno-instituição (MASSI, 2013; MASSI; VILLANI, 2014, 2015), 
evasão no ensino superior (LIMA-JÚNIOR, 2013), inovação curricular 
em licenciatura em Ciências (JOUCOSKI, 2015) e desenvolvimento 
profissional de professores de Física (NASCIMENTO; MAIA; 
BAROLLI, 2018). No entanto, os resultados de tais investigações 
reforçam a proficuidade de tal metodologia.

Como já discutido no capítulo introdutório, defendemos o uso 
dos retratos sociológicos nas pesquisas em Educação e Educação em 
Ciências, entre outros aspectos, de acordo com Lima-Júnior e Massi 
(2015), justamente por contemplarem três aspectos – dados empíricos, 
referencial teórico e análise – no mesmo documento e terem como 
direcionador um problema de investigação bem definido. Baseados 
em Lahire, esses autores ressaltam que, no processo de produção 
do retrato, o que se faz na busca por um excedente de visão sobre o 
discurso do sujeito é identificar as marcas do social no individual, 
estabelecendo relações entre os contextos macro e microssociológico. 

Trazendo essa metodologia para nossos estudos acerca do 
desenvolvimento do professor, o vocábulo “retrato”, em um primeiro 
momento, pode parecer incoerente com uma narrativa passível de 
interpretação, análise e reconstrução da história de um sujeito na 
perspectiva de compreender, além da pluralidade disposicional, seus 
processos de desenvolvimento profissional. Um termo um tanto 
quanto rígido como esse, no senso comum como um congelamento 
de uma imagem, poderia não ser compatível com um fenômeno que 
se dá em movimento como o desenvolvimento profissional docente.

No entanto, a nosso ver, a perspectiva dos retratos sociológicos é 
promissora no que se refere à análise do desenvolvimento profissional 
docente. O olhar diacrônico que uma análise dessa natureza exige é 
perfeitamente contemplado nessa metodologia, haja vista que não 



422

se trata de um mero mapeamento de disposições do sujeito, mas 
sim, da busca, sincrônica e diacrônica, das relações desse sujeito 
com suas práticas sociais nos diversos contextos e momentos de 
sua trajetória. Além disso, ao identificarmos o termo “retrato” com 
o termo “fotografia”, encontramos a etimologia deste último: do 
grego – phós, photós: luz e graph: escrever – comporta a ideia literal 
de escrita da luz ou imagem em movimento (NASCENTES, 1955).

De modo a ilustrar a compatibilidade entre o conto e a 
fotografia, trazemos uma analogia elaborada por Cortázar (2006, p. 
151-152):

Não sei se os senhores terão ouvido um fotógrafo 
profissional falar da sua própria arte; sempre me 
surpreendeu que se expressasse tal como poderia fazê-lo 
um contista em muitos aspectos. Fotógrafos [...] definem 
sua arte como um aparente paradoxo: o de recortar um 
fragmento da realidade, fixando-lhe determinados limites, 
mas de tal modo que esse recorte atue como uma explosão 
que abra de par em par uma realidade muito mais ampla, 
como uma visão dinâmica que transcende espiritualmente 
o campo abrangido pela câmara. Enquanto no cinema, 
como no romance, a captação dessa realidade mais ampla 
e multiforme é alcançada mediante o desenvolvimento 
de elementos parciais, acumulativos, que não excluem, 
por certo, uma síntese que dê o “clímax” da obra, numa 
fotografia ou num conto de grande qualidade se procede 
inversamente, isto é, o fotógrafo ou o contista sentem 
necessidade de escolher e limitar uma imagem ou um 
acontecimento que sejam significativos, que não só 
valham por si mesmos, mas também sejam capazes de 
atuar no espectador ou no leitor como uma espécie de 
abertura, de fermento que projete a inteligência e a 
sensibilidade em direção a algo que vai muito além do 
argumento visual ou literário contido na foto ou no conto.

Como é possível evidenciar, Cortázar (2006) argumenta que 
ambas as manifestações artísticas constituem um fragmento da 
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realidade que “explode” para uma realidade muito mais ampla. 
Analogamente, poderíamos acrescentar nesse paralelo os retratos 
sociológicos, que, ao reconstruírem as práticas sociais dos indivíduos 
em diversos contextos, inevitavelmente estabelecem limites à 
realidade individual do ator, mas também, por sua vez, buscam 
despertar no leitor, por meio da análise disposicional, uma abertura 
interpretativa que vai além dos argumentos biográficos e contextuais 
presentes no texto. 

Na elaboração de um retrato sociológico que almeja explicitar o 
desenvolvimento profissional de professores, a abertura interpretativa 
que se almeja é aquela capaz de oferecer uma compreensão de como 
professores se constituem profissionalmente no âmbito de suas 
práticas em diversos contextos e o papel da pluralidade disposicional 
nesses processos. 

Desenvolvimento profissional docente 
sob a lente da pluralidade disposicional 
e contextual

Ao longo da história da educação, a profissão docente configura-
se controversa na medida em que ainda oscila entre polos bastante 
antagônicos: ora concebida predominantemente como um ofício que 
requer basicamente uma competência técnico-mecânica, ora como 
um ofício de grande complexidade. 

De fato, as pesquisas que passaram a ser desenvolvidas a partir 
da década de 1990, sobretudo com os trabalhos de Maurice Tardif, Lee 
Shulman, Clermont Gauthier, Philippe Perrenoud, António Nóvoa, 
Marilyn Cochran-Smith, Susan Lytle etc., ilustram o esforço da área 
de formação de professores em inventariar saberes, conhecimentos, 
competências e habilidades característicos de uma profissão complexa. 
Certamente, o levantamento e o inventário dos conhecimentos e 
saberes de diferentes naturezas que caracterizam a profissão docente 
representaram, do ponto de vista de uma “sociologia do social”, 
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grande avanço em termos da valorização e da fundamentação da 
profissão de magistério. Ao mesmo tempo, uma sociologia do social 
não nos informa acerca da singularidade com que os conhecimentos 
são mobilizados na prática docente, nem tampouco quais deles fazem 
parte do repertório didático-pedagógico dos professores, ou ainda 
as razões pelas quais alguns conhecimentos são privilegiados em 
detrimento de outros. Noutras palavras, pensar no social nos remete 
a um conhecimento diferente daquele que nos informa o individual. 

Assim, quando deixamos de olhar para essa profissão num 
nível macro e nos voltamos para pensá-la num nível micro, estaremos 
operando uma mudança de vértice que, seguindo Bernard Lahire, 
representaria a perspectiva de focalizar o “social individualizado”, ou 
seja, “o social refratado num corpo individual que tem a particularidade 
de atravessar instituições, grupos, campos de forças e de lutas ou 
cenas diferentes” (LAHIRE, 2005, p. 14). Representaria, ainda, focalizar 
as maneiras particulares pelas quais a realidade social se faz corpo.

Não obstante, a partir do momento em que ela [a 
Sociologia] se interessa pelo indivíduo (não como átomo 
e base de toda análise sociológica, mas como produto 
complexo de múltiplos processos de socialização), já não 
é possível satisfazer-se com os modelos de ator, de ação, 
de cognição, implícitos ou explícitos, utilizados até aí” 
(LAHIRE, 2005, p. 14).

E por que isso pode ter importância quando o tema é 
desenvolvimento profissional docente? 

Sem dúvida, quando nossa referência são grupos de indivíduos 
a partir de uma prática ou de um domínio particular de práticas, como 
é o caso da profissão docente, é possível produzir conhecimentos sem 
se ater a esse social individualizado. Entretanto, do ponto de vista das 
pesquisas que se dedicam a pensar a profissão num nível micro, num 
nível em que se busca interpretar, compreender e atribuir significado 
às particularidades e singularidades pelas quais os professores 
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se desenvolvem profissionalmente e conduzem seu ensino, novas 
referências teóricas e metodológicas se fazem necessárias. 

A nosso ver, uma dessas referências é a sociologia contextualista e 
disposicionalista da ação, elaborada por Bernard Lahire que se propõe 
a compreender a diversidade de comportamentos, práticas, opiniões 
etc., que se revelam mesmo quando os sujeitos são submetidos a 
idênticos ou semelhantes contextos de socialização. E, o que é mais 
surpreendente, que ajam de formas muito diferentes perante situações 
comuns. Sem dúvida, os sujeitos se constroem nas interações com 
diferentes contextos de socialização, tornando-se diferentes uns dos 
outros nos modos de agir. Como explicar as diferenças nesses modos? 
É por meio dos retratos sociológicos que podemos compreender 
essas diferenças. Ou seja, os retratos nos permitem inferir algumas 
das disposições em termos dos modos de crer e agir que os sujeitos 
incorporaram ao longo de contextos socializadores (família, escola, 
profissão, lazer etc.) e que reiteram uma conjugação particular entre 
apetências e competências quando acionados, atualizados e colocados 
em prática de acordo com contextos determinados (LAHIRE, 2004).

Em nossa concepção, essas disposições, mobilizadas em 
determinados contextos, também têm o potencial de orientar 
uma análise capaz de revelar possibilidades de desenvolvimento 
profissional docente. 

Disposições como catalisadoras para o 
desenvolvimento profissional docente

Algumas disposições incorporadas ao longo da trajetória do 
professor podem se configurar como catalisadoras de desenvolvimento 
profissional, ou seja, de acordo com os contextos, podem ser favoráveis 
a práticas e experiências de aprendizagem docente. São os casos, 
por exemplo, da disposição à busca pelo conhecimento de Sophia 
Kowalski, de Raul Albertini e de Fernanda Couto e da disposição à boa 
vontade cultural de Carla Batista, que mais fortemente revelaram 
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uma maneira particular de se relacionar com o conhecimento e com a 
cultura, marcada pelo sentimento de satisfação por buscar e alcançar 
uma aprendizagem. Essas disposições têm o potencial de contribuir 
fortemente para que o sujeito se envolva em suas aprendizagens 
no que se refere ao aprofundamento de conteúdos específicos, 
no conhecimento sobre avanços científicos e tecnológicos, nas 
inter-relações da Ciência com outras áreas do conhecimento, entre 
outros. Essas disposições podem, ainda, contribuir para que os 
professores se impliquem com os conhecimentos e avanços da 
área de educação e de ensino de ciências, seja no que se refere 
ao currículo, no desenvolvimento de materiais instrucionais e de 
práticas inovadoras. 

Toda a trajetória acadêmica de Sophia foi marcada por uma 
busca pelo conhecimento, tanto no que se refere aos conteúdos 
específicos quanto às formas de ensinar esses conteúdos. A busca de 
Sophia, desde sua entrada no magistério, em entender as razões pelas 
quais os alunos da escola básica não aprendiam física, fez com que 
ela, desde então, não parasse mais de buscar se aperfeiçoar de modo 
a enfrentar essa problemática. Essa busca deu-se mais intensamente 
em contextos formativos como na Especialização, no Mestrado 
Profissional (MP), em sua segunda graduação e na proximidade que 
mantém regularmente com a universidade: “[...] eu estou sempre na 
[universidade], eu fico sabendo dos cursos, eu pego essas coisas e 
levo para as escolas” (SOPHIA KOWALSKI). 

No caso de Raul, toda sua prática pedagógica com aulas 
particulares e em contextos informais pode ser aperfeiçoada ao longo 
de sua trajetória, mas, deu-se fortemente durante sua reaproximação 
com a universidade, por meio da licenciatura em Física e posteriormente 
do MP. Em uma fase mais madura de sua carreira, Raul pôde se 
valer da aproximação com a comunidade acadêmica e da gama de 
conhecimentos que aquele contexto poderia lhe proporcionar. Assim, 
é nesse sentido que sua disposição à busca pelo conhecimento parece 
ter sido fundamental para seu desenvolvimento profissional.  
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Se eu não tivesse feito a faculdade, se eu não tivesse feito 
o mestrado, se eu não tivesse ido lá na [escola] querer 
entrar no laboratório, me dedicar, estudar, aprender como 
é que faz, perder três dias para preparar uma prática, eu 
não estaria aqui hoje, eu não teria sido convidado para 
vir para o colégio [particular]. Isso é uma coisa que me 
deixa muito contente (RAUL ALBERTINI).

O retrato sociológico de Fernanda Couto deixou bastante 
explícita a sua relação com os estudos, bem como o papel da 
disposição à busca pelo conhecimento nessa relação. Seu percurso 
escolar, acadêmico e profissional de elevado sucesso e com níveis de 
aproveitamento altíssimos é fruto de seu incessante investimento na 
aprendizagem e, sem dúvida, durante toda sua trajetória, reflete seu 
desenvolvimento profissional no âmbito da docência.

[...] de alguma forma eu desenvolvi alguma disciplina e 
autonomia para estudar. Eu me lembro de minha mãe 
falando para eu parar de estudar. Na faculdade mais 
ainda, pois na faculdade se estuda mais.
[...] em algumas disciplinas [do MP] com professores 
que realmente eram do ensino era melhor. Com esses 
professores eu me afinava mais e me aproximava deles 
para tentar aprender, tentar tirar dessas pessoas aquilo 
que eu achava que precisava. [...] eu não tinha essa noção 
de que aprenderia a fazer algum tipo de pesquisa no 
mestrado. Eu acho que aprendi a fazer, mas eu fui para 
o mestrado com a ideia de que se eu melhorar a minha 
prática eu vou ser uma professora melhor e tudo mais. 
Eu tenho certeza que eu entrei com essa ideia porque eu 
não tinha noção dessa diferenciação dessas coisas e à 
medida que estava lá dentro eu fui lendo sobre o que era 
o MP e tenho um nível de esclarecimento bem razoável 
(FERNANDA COUTO).

A disposição boa vontade cultural de Carla, de modo 
semelhante, proporcionou que sua atuação profissional sempre 
estivesse atrelada à participação em cursos de formação (inicial 
ou continuada) junto à universidade. O que se nota, na análise das 



428

trajetórias desses quatro professores, é que a aproximação, quase 
que permanente com os especialistas da academia, em conjunto com 
o investimento no aperfeiçoamento de suas práticas de ensino, lhe 
propiciam a possibilidade de uma investigação mais sistemática 
sobre suas atuações em sala de aula. Assim, conforme destacam 
Cochran-Smith e Lytle (1999), com a possibilidade de teorizar sobre 
suas próprias práticas, esses professores se aproximam de uma 
perspectiva de aprendizagem da prática de ensinar e aprender.

De forma análoga, há outras disposições que também podem 
contribuir para o desenvolvimento profissional docente no que se 
refere ao envolvimento do professor com conhecimentos específicos, 
seja na sua área de atuação, seja na transposição desse conhecimento 
para a sala de aula. Disposições ao autodidatismo ou ao modo 
escolar-pedagógico de aprendizagem, como identificadas nos 
retratos de Toni Gomes e de Helena Lima, respectivamente, parecem 
favoráveis ao desenvolvimento profissional docente no que diz 
respeito à atualização no conhecimento específico, ou mesmo no 
conhecimento pedagógico. Tanto num caso em que um sujeito tem 
incorporada uma disposição que o leva a se instruir por si mesmo, 
sem auxílio de professores, quanto no caso em que a disposição leva 
o sujeito a se instruir por práticas tipicamente ensinadas na escola, 
a possibilidade de desenvolvimento profissional parece efetiva, 
ora num contexto formativo institucional, ora num projeto próprio 
concebido pelo professor.

[...] eu sempre gostei muito de inglês. Aí comecei a 
aprender inglês. Como? Sozinho [...] Com letra de música, 
encarte de disco, aí fui aprendendo assim [...] quando 
eu estava na faculdade, tinha muito livro de inglês de 
biologia, boa parte era só inglês, aí eu fui aprendendo [...] 
Na força. Hoje, eu leio qualquer coisa de inglês, só que 
eu não fiz curso nenhum (TONI GOMES).

Disposições à coletividade, manifestada por Mariana Aragão, 
comunitarista, como aquela que se mostrou recorrente na maneira 
de agir de Gabriel Sobral em diversos contextos, bem como ao 
humanitarismo, presente na trajetória de Regina Almeida, podem 
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contribuir para que o professor atue no sentido de favorecer a 
constituição de grupos. Isso seria particularmente desejável no 
âmbito escolar, pois a formação de um coletivo de professores se 
mostra fundamental para o enfrentamento das inúmeras questões 
que perpassam esse lócus. 

[...] a gente tem que conviver bem para que a gente possa 
se ajudar [...] eu acredito que é inevitável o ser humano 
ter uma convivência melhor um com o outro, porque se 
a gente não tiver uma convivência melhor um com o 
outro, a gente vai se destruir... então a gente precisa um 
conviver melhor com o outro em todas as instâncias, em 
todos os espaços (REGINA ALMEIDA).
[...] [na empresa] é tudo equipe [...] nós dividimos tarefas, 
responsabilidades e aproveitamos aquilo que o outro 
tem de bom [...] eu não sei como trabalharia sem equipe, 
sem aproveitar essas múltiplas inteligências (MARIANA 
ARAGÃO).

Além disso, essas disposições podem favorecer o engajamento 
do professor na atualização de suas práticas de ensino a favor 
da aprendizagem dos estudantes, por meio da implementação 
de metodologias de ensino diversificadas ou pela realização de 
experiências didáticas envolvendo docência compartilhada com 
outros professores. 

Eu sempre tive boa vontade com os alunos. [...] Eu sempre 
quis que eles me vissem como alguém que está do lado 
deles para fazê-los crescer. Hoje eu não tenho dificuldade 
em administrar a turma, eu consegui encontrar o meu 
caminho (GABRIEL SOBRAL).

O potencial do trabalho coletivo e especialmente do trabalho 
colaborativo como catalisador da aprendizagem e do desenvolvimento 
profissional dos professores tem sido evidenciado em diversas 
investigações (HARGREAVES, 1998; FERREIRA, 2003; SARAIVA; 
PONTE, 2003; PASSOS et al., 2006; MARCELO; PRYJMA, 2013). 
Marcelo e Pryjma (2013) defendem que o desenvolvimento profissional 
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docente deveria organizar-se em torno de trabalhos colaborativos de 
resolução de problemas, tais como grupos de trabalho disciplinar 
ou interdisciplinar, grupos de estudo, parcerias entre professores e 
formadores, trabalhos de pesquisa-ação, entre outras. 

Em nossa compreensão, o desenvolvimento profissional 
tem uma importante dimensão à qual, dificilmente, a literatura 
especializada na área de formação de professores tem dado 
destaque. Essa dimensão, que, a nosso ver, é fundamental para 
uma profissão, é o planejamento da carreira. De fato, para que 
seja possível alcançar um aperfeiçoamento na profissão, se faz 
necessária uma agenda de metas profissionais e de estratégias para 
alcançá-las. A disposição planificadora e a disposição pragmática, 
mobilizadas por Regina Almeida e Mariana Aragão respectivamente, 
nos parecem favoráveis para que o professor, ao encontrar contextos 
favoráveis, se implique de forma planejada e sistemática em ações 
que complementem a própria formação e que se propõem a valorizar 
social e economicamente a profissão. Nesse sentido, entendemos 
que essas disposições podem efetivamente colaborar para que, no 
magistério, os professores alcancem o controle necessário para se 
desenvolverem profissionalmente em termos do planejamento de 
sua carreira. 

Eu ainda tenho sim esse anseio [fazer o doutorado], 
ainda alimento, mas eu sei que para isso eu preciso me 
preparar... preciso voltar a estudar, preciso voltar a ler, 
eu tenho que me preparar para isso, então não é o que 
eu estou fazendo no momento [...] esse projeto agora que 
eu me dispus [candidatura à vice-direção], então eu vou 
me envolver com isso, vou me dedicar a isso, então [o 
doutorado] não vai ser meu foco... futuramente eu teria 
vontade sim... ainda não cumpri todas as etapas, falta o 
doutorado (REGINA ALMEIDA).
[...] planejo minhas aulas trimestralmente antes de 
começar o ano [...] tenho até hoje todas as aulas preparadas 
numa folhinha de papel, dentro de uma pasta organizada 
aula a aula (MARIANA ARAGÃO).
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Outras disposições que parecem estar associadas ao 
planejamento da carreira profissional, mas também ao esforço de 
nela se manter foram identificadas nos retratos de Regina Almeida e 
Sophia Kowalski. As maneiras particulares de agir dessas professoras 
foram denominadas, respectivamente, de disposição à persistência 
e disposição à resiliência. Essas disposições, cada qual com suas 
peculiaridades, implicam não desistir facilmente dos objetivos e 
ideais a que o sujeito se propõe ou planeja para sua prática e para 
sua carreira de modo geral.

Eu tenho dificuldade em desistir das coisas, muito, muito 
grande! Me incomoda deixar pela metade, me incomoda 
mesmo... às vezes eu demoro, mas depois eu retomo... 
parece que eu tenho que terminar e quando eu termino, 
me dá a ideia de ‘ufa, terminei!’ [...] eu queria trancar 
aquilo dali [especialização sobre o sistema prisional], eu 
fiz mesmo porque a gente trabalha lá [presídio], mas eu 
achei aquilo sem sentido... então eu sentia meu tempo 
sendo jogado fora [...] não desisti... Eu tenho dificuldade 
de desistir... tenho dificuldades (REGINA ALMEIDA).
[...] eu me matriculei em Matemática Aplicada I. O 
professor falava e eu não entendia nada. Eu me sentava na 
frente e ficava olhando todos os meus colegas entendendo 
tudo e eu não entendendo nada. Tinha dias que eu 
chorava, olhando para aquilo eu chorava, simplesmente 
eu não conseguia [...] Eu me sentia tão mal nessa aula 
de Matemática Aplicada, eu me sentia burra, a minha 
autoestima foi lá embaixo, e veja, eu com toda essa carreira 
profissional em cima [...] Aí o que eu resolvi? Como eu 
sou adulta, eu sei o que fazer, eu pedi para os professores 
para assistir as aulas de Álgebra Linear, de Cálculo como 
ouvinte. Então eu vou lá, peço desculpas para o professor, 
peço licença e assisto às aulas como ouvinte. Isso que 
está me ajudando, estou colocando em dia as coisas que 
eu já tinha esquecido (SOPHIA KOWALSKI).

Nesse sentido, cabe destacar que essas são algumas das 
disposições que nos parecem fundamentais para a carreira docente, 
sobretudo pelas dificuldades e precarização às quais a profissão está 
sujeita nos dias atuais. 
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Disposições como obstáculos para o 
desenvolvimento profissional docente

Assim como as disposições que comentamos anteriormente 
mostraram-se, a nosso ver, favoráveis ao desenvolvimento 
profissional docente, outras disposições, como ao individualismo, 
ao reconhecimento, à submissão, ao ascetismo e à hipocorreção 
que também foram inferidas nos retratos apresentados, podem, em 
contrapartida, constituir-se em obstáculos para aquele processo.

Se, por um lado, o individualismo de Toni Gomes, articulado 
ao seu autodidatismo, foi decisivo para que ele se desenvolvesse 
profissionalmente na atualização dos conhecimentos científicos 
e pedagógicos, por outro lado, a disposição ao individualismo 
isoladamente pode dificultar a participação e a colaboração do 
professor em situações que requerem uma atuação sistemática do 
coletivo de professores e no compartilhamento de experiências 
didáticas no âmbito escolar. 

Por sua vez, a disposição ao reconhecimento, em particular 
no que se refere a sua característica de competitividade ou de disputa 
pelo reconhecimento de terceiros, pode implicar a busca constante do 
sujeito em prestar conta a outros, dificultando assim a oportunidade 
de dar relevância e atender demandas próprias. Nessa perspectiva, 
se o professor realiza uma mudança em sua prática tão somente para 
atender a demanda de uma instituição, essa mudança tem grandes 
chances de se tornar efêmera por não se constituir uma necessidade 
autêntica do sujeito. No entanto, no caso de Mariana Aragão, essa 
disposição, articulada com a disposição à coletividade, resultou 
em seu esforço de “mudar o mundo” e de ser reconhecida por suas 
práticas. Provavelmente, os contextos de sua atuação no vôlei, na 
escola, na universidade e na empresa favoreceram essa articulação.

Analogamente, a disposição à submissão, em termos de seus 
efeitos, é semelhante à disposição ao reconhecimento, pois um 
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professor que é submisso tende a sufocar seu poder criativo em 
contextos autoritários. No retrato de Juliano Montanari, inclusive, 
a obediência a seu amigo para reclamar sua vaga na universidade 
e a exigência de sua esposa para que concluísse o mestrado são 
circunstâncias que ilustram o fato de que Juliano não empreendeu 
um controle efetivo sobre seu percurso de formação. Um contexto 
formativo que tenha como princípio a racionalidade técnica 
mostra-se particularmente favorável a mobilizar uma disposição à 
submissão, dificultando, ou mesmo inviabilizando a possibilidade de 
o professor se desenvolver profissionalmente em uma perspectiva de 
aprendizagem na e da prática (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999). 

Por fim, cabe destacar o caso do professor Arthur Sampaio que 
mobilizou uma disposição ascética em sua trajetória profissional e 
acadêmica. Em função das características dos contextos profissionais 
que vivenciou, desde o início de sua atuação no magistério, Arthur 
foi atualizando cada vez mais sua disposição ascética, sobretudo em 
relação ao ensino de cunho tradicional. Essa disposição articulada a 
sua disposição hipocorretiva, a nosso ver, constitui-se como obstáculo 
ao desenvolvimento profissional de Arthur. Uma disposição como a 
hipocorretiva não permitia que o professor, sobretudo em contextos 
formativos, vislumbrasse outras possibilidades de conduzir seu 
ensino em sala de aula. Assim, qualquer orientação que confrontasse 
suas crenças acerca de um ensino centrado no professor era vista 
por ele como normas ou regras, e consequentemente as encarava de 
maneira irreverente. Com isso, a disposição ascética acerca de sua 
prática de ensino ficava protegida e intensificava-se cada vez mais, 
dificultando qualquer tipo de transformação ou novas aprendizagens 
e, consequentemente, desenvolvimento profissional.

Considerações finais

Com base nos retratos sociológicos apresentados nos capítulos 
anteriores, pudemos notar que todos os professores investigados 
participaram de contextos formativos que tinham, a princípio, um 
mesmo objetivo, qual seja, o de criar condições para que esses 
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professores se desenvolvessem profissionalmente por meio de cursos 
de Mestrado Profissional (MP). Ao mesmo tempo, o desenvolvimento 
profissional docente se compõe de diferentes dimensões que, por 
sua vez, estão fortemente associadas aos conhecimentos e saberes 
docentes que a literatura educacional já inventariou. Nosso estudo, 
apoiado na metodologia dos retratos sociológicos, sugere fortemente 
que, para o professor alcançar conhecimento e saberes próprios do 
ofício e, consequentemente, desenvolver-se profissionalmente nas 
várias dimensões, é necessária a mobilização de certas disposições 
que contribuam para tanto. Em outras palavras, não há um contexto 
privilegiado, em absoluto, capaz de criar todas as condições que, por 
si só, resultariam na aprendizagem de saberes docentes.

Seguindo Bernard Lahire, podemos considerar que as 
disposições têm um papel fundamental na relação que um sujeito 
estabelece com seus contextos de socialização, bem como nas ações 
que ele pratica em consequência. Nesse sentido, a formação docente, 
pela complexidade que lhe é intrínseca, vai requerer que um contexto 
formativo ofereça uma diversidade de circunstâncias no sentido de 
potencializar a mobilização de disposições que venham ao encontro 
de diferentes dimensões do desenvolvimento profissional. 

Diante  de  nossos  resul tados ,  apreendemos que o 
desenvolvimento profissional docente se mostra associado a certo 
efeito de disposições. Ao entendermos que o desenvolvimento 
profissional tem subjacente uma dinâmica muito dependente dos 
sujeitos e das condições contextuais, compreender as disposições dos 
indivíduos, aquilo que os impulsiona a agir em contextos específicos 
e o porquê de acionarem determinadas práticas e mecanismos se 
torna muito importante para a compreensão do desenvolvimento do 
professor. Entendemos, sobretudo, que as disposições dos sujeitos 
são preponderantes para que diferentes aspectos de desenvolvimento 
profissional possam se efetivar. Ou seja, a nosso ver, há um dinamismo 
intrínseco aos processos de desenvolvimento profissional que não 
prescinde de certas disposições.
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A escassez de professores de ciências é o resultado final (e 
macrossociológico) de processos vividos em escala individual. Para 
haver professores disponíveis, é preciso que um número expressivo 
de cidadãos se interesse pela profissão, que iniciem e concluam 
os percursos formativos necessários e que superem os desafios 
enfrentados nas várias etapas da carreira. Essas experiências 
individuais são evidentemente moldadas pelas transformações 
estruturais que a profissão vai sofrendo ao longo do tempo. Por 
exemplo, nas últimas cinco décadas, o sistema educacional brasileiro 
sofreu grandes expansões e uma progressiva proletarização dos 
professores (FERREIRA JR.; BITTAR, 2006). Essa proletarização tem 
impactado profundamente tanto a rotina de vida dos professores 
em exercício (na precarização dos salários, das condições de 
trabalho e na relação difícil com os alunos) quanto o perfil dos 
ingressantes na profissão. Por outro lado, essas transformações 
sistêmicas não se traduzem de maneira imediata nas experiências 
vividas individualmente: cada professor que abandona a carreira (ou 
permanece nela) tem uma história diferente para contar.

Cada história contada dá sentido e, ao mesmo tempo, polemiza 
as generalizações que razoavelmente podem ser feitas sobre a 
trajetória docente. Em cada relato de vida, deve ser possível perceber, 
por exemplo, as marcas do habitus de classe e da origem social. Porém, 
também deve ficar claro que essas categorias macrossociológicas 
deixam muitos acontecimentos sem explicação. É razoável esperar, 
por exemplo, que, em vista da proletarização, a docência esteja 
sendo progressivamente desocupada pelas famílias mais abastadas. 
Contudo, é possível nos depararmos com algumas famílias ricas (em 
capital econômico e cultural) que produzem filhos professores. Os 
retratos sociológicos colocam em pauta o problema da singularidade 
dos atores sociais ao mesmo tempo que o resolvem. Como a leitura 
dos retratos permite perceber, todas as decisões importantes tomadas 
na vida madura retomam, de alguma maneira, experiências sociais 
vividas anteriormente (seja na família ou em outro contexto de 
socialização).

436
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A desistência da carreira docente deve ser abordada como 
evento inscrito na história de vida de cada pessoa. Levando isso em 
consideração, este capítulo propõe uma leitura orientada dos retratos 
sociológicos apresentados até aqui. As trajetórias de vida e profissão 
dos sujeitos de pesquisa serão extraídas dos retratos, caracterizadas 
e comparadas. Seus elementos recorrentes (e dissonantes) serão 
destacados com o propósito de conjecturar tendências comuns a 
outros praticantes do ensino de ciências. Evidentemente, essa leitura 
não opera nenhuma generalização estatística (nem poderia fazê-lo), 
mas trata de devolver as singularidades retratadas ao universo de 
onde vieram e de identificar, nos retratos individuais, experiências 
potencialmente compartilhadas por outros professores de ciências.

Em última análise, desejamos saber o que mantém os professores 
de ciências na docência em tempos de proletarização. De que maneira 
a perda progressiva de prestígio da profissão tem impactado a 
permanência de professores na escola? Como o movimento dessa 
análise é retornar às histórias de vida, às experiências familiares, 
às origens sociais, nossa questão-alvo será atacada por meio das 
seguintes perguntas: 

1. Qual é o papel da família (e sua origem social) nas trajetórias 
profissionais dos sujeitos retratados? 

2. É possível caracterizar algum tipo de vocação que contribua 
para a permanência dos professores de ciências na carreira?

Os sujeitos de pesquisa frente à 
proletarização da docência

É muito difícil falar em carreira e trajetória docente sem abordar 
a precarização do trabalho dos professores, sua proletarização e perda 
de autonomia correlativas (CONTRERAS, 2012). A própria discussão 
sobre o status “profissional” dos professores (LÜDKE; BOING, 2004; 
FANFANI, 2007) tem emergido como ferramenta para afirmar a 
importância e o valor desse ofício, que está cada vez mais distante 
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de profissões clássicas como médicos, advogados e engenheiros. 
Ainda que a categoria dos professores seja bastante heterogênea, é 
possível dizer que, na América Latina e em alguns países da Europa, os 
professores se tornaram mais próximos das frações menos educadas 
da classe trabalhadora (em termos de salários, condições de trabalho, 
imagem pública e formas de organização política). É justamente 
esse processo de precarização geral do ofício dos professores que se 
costuma designar pelo conceito de proletarização.

Ao discutir a proletarização dos profissionais da educação no 
Brasil e na América Latina, é impossível ignorar o fator econômico. 
Contudo, ainda que políticas salariais sejam determinantes em 
última instância, análises estritamente econômicas não dão conta de 
esclarecer as realizações simbólicas da proletarização docente. Por 
exemplo, ao longo da segunda metade do século XX, vários países 
deixaram de formar seus professores em instituições tradicionais 
e protegidas por severa seleção. A expansão do acesso à escola foi 
operada paralelamente à realização de políticas que pretendiam 
facilitar o acesso à carreira docente (eg., licenciaturas curtas e a 
distância), contribuindo para tornar menos seletiva e prestigiada 
a profissão de professor (LÜDKE; BOING, 2004). O emprego de 
trabalhadores com pouca (ou nenhuma) formação (BRASIL, 2007) 
tem contribuído justamente para consolidar a imagem pública de 
que a docência é um ofício não-especializado que pode ser exercido 
por qualquer pessoa.

A categoria dos professores é tremendamente heterogênea, 
compreendendo profissionais que atuam em contextos radicalmente 
diferentes. Essa fragmentação da categoria contribui não somente 
para uma diversificação das suas identidades profissionais mas 
para que a proletarização não atinja a todos da mesma maneira 
(LAPO; BUENO, 2003). Com efeito, a escassez dos professores varia 
radicalmente em função da disciplina que ministram. Segundo dados 
oficiais (BRASIL, 2007), a escassez de professores de Física e Química 
tem sido a mais crítica de todas as disciplinas e a quantidade de 
licenciados formados não chega a atender 25% da demanda. Apesar 
da envergadura da pesquisa sobre trajetórias profissionais dos 
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docentes, observamos que faltam investigações sobre os impactos do 
processo de proletarização nas disciplinas de ciências da natureza.

A precarização do trabalho docente tampouco atinge todos os 
contextos escolares da mesma maneira. De fato, o sistema educacional 
brasileiro é tão complexo e desigual quanto o próprio Brasil. Antes de 
iniciar nossa análise das trajetórias profissionais a partir dos retratos 
sociológicos apresentados, é preciso localizar aproximadamente 
os sujeitos retratados na estrutura do sistema escolar. Todos os 
entrevistados são egressos de mestrados profissionais em Ensino de 
Ciências: professores experientes que, por alguma razão, iniciaram e 
concluíram uma modalidade de formação continuada que demanda 
um grau relativamente elevado de compromisso e dedicação e 
presume algum tempo de exercício profissional. Isso faz com que os 
sujeitos de pesquisa apresentem, em alguma medida, compromisso 
com a profissão. Não encontraremos, entre eles, os casos (muito 
comuns) de licenciados que jamais lecionaram ou de professores 
que abandonaram a sala de aula nos primeiros anos da carreira. 
Contudo, por se tratar de um grupo de professores experientes, será 
possível perceber em sua história alguns dos elementos desafiadores 
que produziriam o abandono da carreira em outras pessoas e 
circunstâncias. Cada um à sua maneira, nossos sujeitos de pesquisa 
são pessoas que permaneceram na carreira docente e, por isso, se 
tornam particularmente interessantes para esta investigação.

Trajetória docente, família e origem 
social

Como primeiro passo, situamos os professores entrevistados 
no espaço das relações de classe. Afinal, em que medida o ingresso 
e a permanência na docência significam uma experiência de 
desclassificação no sentido empregado por Bourdieu (2011b)? Situada 
no espaço das relações de classe, qual seria o papel da família na 
trajetória profissional dos professores entrevistados?
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Embora não seja difícil sustentar que as relações de classe 
tenham existido antes mesmo que alguém tenha se dedicado à 
sua análise pela primeira vez, é notável que, no processo analítico, 
as posições de classe sejam dependentes, em alguma medida, da 
percepção do analista. Portanto, a maneira como classificamos os 
sujeitos aqui não é irrevogável, mas aproximada. Dito isso e tomando 
os critérios empregados por Bourdieu (2011b) como referência, 
consideramos Mariana Aragão (filha de uma família de empresários) 
como filha da elite econômica. Juliano Montanari (nascido de operários 
e camponeses), Raul Albertini (filho de pedreiro) e Sophia Kowalski 
(filha de lavadeira e marceneiro) foram classificados como filhos da 
classe popular. Os demais, por simplicidade, foram posicionados 
junto às frações mais ou menos escolarizadas da classe média.

Seguindo o argumento de Bourdieu (2011b), é razoável 
esperar que famílias de classe média apresentem um investimento 
mais sistemático no mercado escolar. De fato, a posição da classe 
média tende a ser um pouco ansiogênica: a possibilidade de se 
tornarem classe popular é tão real quanto a de ascenderem à elite. 
É esperado que os pais sejam mais presentes na escolarização dos 
filhos, cobrando desempenho escolar e dando sugestões ambiciosas 
para seu futuro profissional até o final da juventude. Há, também, os 
pais que fazem com que seus filhos se sintam livres, justamente por 
terem garantido que as disposições necessárias para a persecução de 
trajetórias escolares de prestígio tenham sido inculcadas muito cedo. 
Nesses casos, os filhos não se sentem regulados pelos pais durante 
a adolescência, mas parecem ser autorregulados pelos valores e 
disposições adquiridos no início da infância. São exemplos aqueles 
que desenvolveram logo o gosto pela leitura e pelos estudos. Durante a 
adolescência, não é para satisfazer os pais que eles estudam, mas para 
satisfazer a si mesmos. Em síntese, é na classe média que esperamos 
encontrar as pessoas mais envolvidas com a illusio própria do jogo 
escolar e que, por essa razão, viveram um tipo de escolaridade 
intensiva (sob a regulação dos familiares ou autorregulados pelos 
valores e disposições adquiridos no convívio com eles).
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Em decorrência disso, é razoável conjecturar que a trajetória 
docente típica dos filhos da classe média deve ser marcada por uma 
experiência de escolaridade intensiva na infância e adolescência, mas 
que, em vista da proletarização docente, ser professor não costuma 
estar entre as primeiras indicações profissionais da família. Somente 
entre os filhos da classe popular é esperado que a docência seja 
vivida como uma ascensão social.

A docência no projeto de ascensão 
social das famílias de classe média

Famílias de classe média costumam apresentar um patrimônio 
(cultural e econômico) mais heterogêneo: é comum haver alguns tios 
mais escolarizados que outros. As comparações em famílias com 
essa configuração, além de parecerem inevitáveis, reforçam a ideia 
de que um futuro mais confortável por meio da escola é, ao mesmo 
tempo, possível e indispensável. Esse potencial ansiogênico é um 
motor importante da escolaridade intensiva.

Regina Almeida ilustra essa situação típica. Em seu retrato, as 
avós aparecem como exemplo e contraexemplo de escolarização. A 
avó paterna, com muitas dificuldades, conseguiu se graduar em Letras 
enquanto a avó materna, com menos estudos, era mal remunerada e 
trabalhava muito. O pai de Regina era graduado e servidor público 
enquanto sua mãe não tinha terminado a educação básica e trabalhava 
em uma empresa de ônibus. No caso de Regina e em outros casos 
semelhantes, essa heterogeneidade patrimonial da família contribui 
para que o risco de desclassificação para baixo e a esperança de 
ascensão social sejam vividos de forma bastante concreta. É usual que 
as comparações entre os parentes sejam reforçadas desde cedo pelos 
pais com o propósito mais ou menos inconsciente de inculcar nas 
crianças suas ambições (“veja minha mãe, como ela trabalha muito e 
vive mal; se tivesse estudado como fez sua outra avó, teria uma vida 
menos miserável”). Um dos resultados esperados dessas comparações 
sistemáticas é que as crianças assumam um compromisso precoce 
com o investimento escolar.
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Essa heterogeneidade pode se manifestar de outras maneiras. 
Arthur Sampaio é, sem dúvida, um contraexemplo do aluno dócil e 
dedicado aos estudos que se imagina quando falamos no projeto de 
ascensão social por meio da escola. Apesar de ser filho de professor 
universitário, Arthur morava em um bairro violento. Seu padrão de 
comparação era, portanto, o dos seus vizinhos. Orgulha-se de não ter 
seguido o caminho do crime como eles. Na etapa madura da carreira, 
Arthur adota a ascensão salarial como principal objetivo.

Outra evidência de que a ascensão social está em pauta nas 
famílias de classe média (e que essa questão cumpre um papel 
importante na escolha da docência) é que a maioria dos retratados (até 
mesmo os que vêm de famílias repletas de professores) não tiveram 
a docência como primeira escolha ou recomendação profissional. 
Eles tentaram vestibular para Engenharia, Medicina (ou qualquer 
outro curso que lhes parecesse mais prestigiado) antes de considerar 
a possibilidade de serem professores. Há, também, os sujeitos que 
optaram originalmente pelos cursos de bacharelado. Somente com 
algum tempo de reflexão (somado ao fracasso nos exames de seleção), 
esses filhos da classe média acabam considerando a sala de aula 
como um possível ambiente de trabalho.

Artur Sampaio não queria ser professor. Matriculou-se no 
bacharelado em Física, migrando para a licenciatura quando já 
trabalhava em escolas e era pressionado a apresentar o diploma. 
Gabriel Sobral escolheu a docência cedo (ao final da educação 
básica), mas foi originalmente matriculado pelo pai em uma escola 
voltada para os cursos de engenharia mais concorridos do país. 
Marcelo Navarro nunca foi pressionado pela mãe a seguir carreiras 
mais prestigiadas (eram os tios que faziam esse tipo de cobrança). 
Carla Batista optou primeiro por um curso de engenharia e, receosa 
de ficar desempregada, decidiu fazer licenciatura em Física. Regina 
Almeida foi incentivada pelo pai a cursar Medicina, optando pela 
licenciatura somente após a reprovação no vestibular. Helena Lima 
também foi incentivada pelos familiares a seguir o curso de Medicina 
como primeira opção. Toni Gomes descartou a Medicina como 
opção, ingressando no curso de Biologia. Não pretendia ser professor 
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dessa disciplina até o momento em que foi obrigado a levantar mais 
recursos para sustentar seu filho.

Em síntese, observamos que a escolaridade intensiva é 
recorrente no projeto das famílias de classe média, mas a docência 
não. Isso ocorre mesmo (ou principalmente) em famílias povoadas por 
professores. Por outro lado, a docência está intimamente relacionada 
à nossa experiência como alunos – haja vista que a formação dos 
professores começa quando são estudantes. Porém, como os alunos de 
classe média que se dedicam à escola tendem a ser direcionados por 
suas famílias para outras carreiras mais prestigiadas (engenharias, 
medicina, bacharelados) em vista de um projeto de ascensão social, 
muitos professores de ciências filhos da classe média contam sua 
história a partir de outra profissão.

Docência como experiência de 
desclassificação (por cima e por baixo)

Se a proletarização da docência tem tornado o ofício de 
professor menos popular entre os filhos da classe média, tanto 
maior será essa impopularidade entre os filhos das elites. Nesse 
sentido, a história de Mariana Aragão ilustra alguns dos desafios que 
razoavelmente esperaríamos encontrar em uma trajetória docente 
que começa em uma família de empresários bem-sucedidos. Ela 
foi marcada por um fato inesperado: teve um filho muito nova. 
Destaca que foi um “filho da pílula” e, com isso, indica que havia um 
planejamento familiar que não saiu conforme esperado por razões 
que escapariam ao controle de qualquer outra mulher no seu lugar. 
Mariana optou pelo curso noturno de Física (que é uma licenciatura) 
para poder trabalhar durante o dia e levantar os recursos para criar 
seu filho. O fato de sua mãe ter diploma de professora parece não 
ter nenhuma relação clara com sua escolha de curso (mesmo porque 
sua mãe jamais exerceu a docência, trabalhando na administração 
da empresa da família).
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Nos retratos sociológicos de origem média que constituem 
este livro, diversos sujeitos de pesquisa podem ter sido inicialmente 
desencorajados à docência pela família, mas nenhum deles reporta 
episódios de falta de reconhecimento familiar tão impactantes 
quanto o de Mariana (confira o caso da caneta Mont Blanc que foi 
recusada a Mariana e dada à sua irmã, ao se formar engenheira). De 
fato, é esperada uma recusa muito mais duradoura à docência em 
famílias da elite econômica. Por outro lado, Mariana apresentou, ao 
longo de sua vida, respostas absolutamente criativas e inteligentes 
para esse dilema.

Nos retratos apresentados, é possível perceber que a 
docência é amplamente devedora de experiências formativas que 
marcaram a vida dos entrevistados. Isso se percebe, por exemplo, 
destacando-se que algumas disposições e valores adquiridos na 
infância e adolescência eventualmente sobrevivem, transformam-se 
e transferem-se para a atuação desses professores em sala de aula. 
Nisso, Mariana é semelhante aos demais. No entanto, ela difere naquilo 
que transporta para sua prática: os valores do empreendedorismo, 
da liderança, da competitividade e da inovação tecnológica, que 
caracterizam o negócio da sua família e sua posição na estrutura 
das relações de classe. Mariana se reinventa como profissional e, 
com isso, reinventa a docência à sua maneira empresarial. Como 
professora, enfrentou dificuldades para ser reconhecida pelos seus 
pais como uma profissional bem-sucedida (“dar aula é coisa de 
pobre”, destacava seu pai). Porém, como empresária da educação, 
essas dificuldades são certamente mitigadas.

Essa reinvenção de Mariana não é um processo isolado 
ou completamente individual. Sua atuação como formadora de 
professores parece vir ao encontro das demandas dos setores 
educacionais em que as elites econômicas têm maior participação. 
Está claro que essas elites têm um projeto educacional marcado pela 
incorporação de inovações tecnológicas e por reduzir a participação 
das universidades na formação dos professores, favorecendo cursos 
de formação aligeirados e certificados por instituições de interesse 
comercial (ZEICHNER; ANTUNES, 2003). Em sua organização, os 
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sistemas educacionais têm sofrido transformações importantes: 
grandes escolas deixam de ser administradas por professores e 
passam para as mãos de administradores. A educação se torna um 
negócio que precisa ser lucrativo em primeiro lugar.

Quando os sujeitos de classe média apresentados aqui ensaiam 
uma segunda ascensão durante sua carreira docente, essa ascensão 
consiste em abandonar a educação básica em favor do ensino superior 
– o que seria equivalente a se tornar parte da elite cultural. No feixe 
de possibilidades que constitui cada posição no espaço social (cf. 
BOURDIEU, 2011b), a condição de elite cultural é mais povoada por 
pessoas que vêm das frações mais escolarizadas da classe média (os 
professores da educação básica são o melhor exemplo dessa fração de 
classe). Sem escapar a essa tendência, ser professora de universidade 
ainda está nos planos de Mariana, mas seu movimento principal (o 
de fortalecimento da sua empresa de formação de professores) tende 
a colocá-la mais próxima de sua origem familiar: a elite econômica.

Dos sujeitos de origem popular entrevistados, somente Juliano 
Montanari e Sophia Kowalski experimentaram clara ascensão social 
por meio da docência. Raul Albertini já estava bem estabelecido nas 
Forças Armadas quando decidiu ser professor. É equivocado dizer 
que a família de Juliano não participou de sua trajetória escolar e 
profissional. Observamos, contudo, que a participação dos Montanari 
na educação escolar de seu filho tem qualidades peculiares. Eles 
vão à escola e cobram responsabilidade com os estudos. Quando 
Juliano esteve na universidade, os Montanari saíram de sua cidade 
no interior do estado para conversar com os professores do filho e 
saber como estava seu desempenho. Definitivamente, eles não são 
pais ausentes nem desinteressados. Outros estudos indicam que a 
maioria dos pais de classe popular se importa com o sucesso escolar 
dos filhos (BURGOS, 2014).

O que falta aos Montanari é um projeto ambicioso e organizado 
que tenta traçar logo cedo o destino social mais prestigiado possível 
para sua prole. Há possibilidades que eles não consideram. A 
trajetória formativa de Juliano foi, com certeza, marcada por um 
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grande desconhecimento sobre o sistema educacional e sobre suas 
oportunidades de ascensão social por meio dele (vide, por exemplo, 
a surpresa dele ao saber que existem universidades públicas e que 
não precisaria pagar para cursar uma graduação). 

Na maioria das famílias de classe média retratadas, a docência 
não foi planejada de início, mas encontra-se em dívida com a 
experiência de escolaridade intensiva e com tudo o que se aprende 
sob a pressão de transformar sua vida escolar em uma trajetória 
profissional prestigiada. Juliano não passou por essa experiência 
escolar intensiva e entrou na docência sem o capital cultural que 
resulta dessa experiência. Mesmo assim, logrou ascender à posição 
de professor do sistema federal.

Limites e possibilidades da ideia de 
docência como vocação

Outro tema importante que emerge quando falamos em 
trajetória de professores é o da vocação profissional. Mas o que é uma 
vocação, afinal? Nos discursos religiosos, uma pessoa é considerada 
vocacionada quando foi chamada (por Deus) ao sacerdócio. Diga-
se de passagem, é nesse contexto que a palavra “vocação” faz mais 
sentido. Observe que tratar a escolha profissional como um chamado 
(divino) afasta a questão dos interesses, das vantagens pessoais, das 
influências dos outros. Geralmente, aceitar o chamado é um gesto 
altruísta, abnegado e, por isso, sagrado. Enfim, a ideia original de 
“vocação” coloca a questão da escolha profissional no domínio do 
mistério e do oculto. É verdade que essa palavra já circula há muito 
tempo fora dos discursos religiosos. É possível, por exemplo, ir a 
um psicólogo ateu e solicitar um teste vocacional. Mas o que fariam 
esses testes senão apontar as preferências profissionais ocultas no 
solicitante? Não é sem razão que as profissões das quais se diz “é 
preciso ter vocação” são justamente as mais dispostas a carregar 
uma (falsa) imagem do profissional abnegado que exerce um ofício 
sagrado (médico e professor, por exemplo).
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Em análise crítica, vocações são, na melhor das hipóteses, 
trajetórias sociais internalizadas. Ou seja, são trajetórias que um 
sujeito identificou no mundo e, em seguida, se identificou com elas 
(por razões que geralmente podemos compreender ao analisar sua 
história de vida e que, portanto, não são inatas, mas estão inscritas 
no convívio com outras pessoas). Quanto mais cedo essas trajetórias 
são internalizadas, mais o sujeito terá a percepção de que elas não 
têm origem fora dele, mas que nasceram com ele (“eu sempre gostei 
de ler”, “eu sempre gostei de ensinar”). Nenhum dos sujeitos de 
pesquisa que entrevistamos sofria da ilusão de sempre ter desejado 
ser professor. Para todos eles, a vontade de ser professor surge ao 
final da adolescência ou muito mais tarde – após terem considerado 
e eliminado outras possibilidades profissionais que lhes foram 
apresentadas primeiro1.

Conforme já explicitamos, dos retratos sociológicos realizados 
aqui, quase todos os sujeitos declaram que, inicialmente, não 
queriam ser professores. Por outro lado, podemos observar indícios 
de que, à maneira de outras profissões clássicas, a docência pode ser 
considerada um ofício familiar: dos oito retratos de classe média, 
seis permitem inferir a participação de professores da família em 
sua escolha e trajetória docente (Marcelo Navarro, Arthur Sampaio, 
Gabriel Sobral, Helena Lima, Carla Batista e Fernanda Couto).

A proletarização docente nos ajuda a compreender por que 
razão a docência não costuma ser a primeira opção profissional nessas 
e nas demais famílias de classe média. Observamos também que a 
escolaridade intensiva (tipicamente dirigida a projetos profissionais 
mais ambiciosos de ascensão social por meio da escola) é um 
elemento importante na trajetória de vários professores entrevistados. 
Ao menos para os filhos da classe média, escolher ser professor 
geralmente resulta de uma experiência intensiva de escolarização 
que não estava orientada à docência, mas pretendia atingir carreiras 
mais prestigiadas.

1 Fernanda Couto é, inicialmente, uma exceção à sequência que vamos construir para explicar a trajetória profissional dos filhos da classe 
média. O caso dela será abordado em momento oportuno.



448

Como é possível perceber, esse argumento explicita as razões 
pelas quais os filhos de classe média tendem, inicialmente, a dizer 
“não” ao ofício de professor, mas não explica por que razão, dentre 
tantos alunos intensivamente escolarizados, esses que aí estão 
disseram “sim” ao ensino de ciências. Em que momento e em que 
circunstâncias o ofício de professor foi internalizado por esses 
sujeitos, passando a ser vivido e perseguido? Nos casos das famílias 
de professores, o que efetivamente ocorre entre os familiares para 
que cheguem a compartilhar essa profissão?

A docência como herança: uma família 
de professores

Dos cinco retratos em que a docência pode ser considerada 
uma profissão familiar, optamos por dar destaque à história de 
Gabriel Sobral. O que o diferencia dos demais? Assim como Helena 
Lima, seus familiares não eram somente professores, mas donos de 
escola. Educação era, portanto, a profissão e o negócio da família. 
Além disso, Gabriel reporta a quantidade mais impressionante de 
parentes que atuaram ou atuam como professores: pai, mãe, avô, tio, 
irmã. Com a separação dos seus pais, Gabriel foi morar na casa do tio, 
que era dono de escola. Trata-se do período da infância que Gabriel 
lembra com mais alegria e que parece ter impactado sensivelmente 
sua vida adulta. 

O quintal de casa era conjugado com o espaço para atividades 
externas da escola, marcando uma continuidade simbólica e espacial 
entre o domínio da família e do aprendizado. Pela própria configuração 
familiar, Gabriel teve muito contato com professores e diretores. No 
caso dele, mais que em qualquer outro, é razoável identificar que a 
construção do gosto por ensinar se dê, fundamentalmente, por meio 
da internalização de experiências sociais. É exatamente isso que 
queremos dizer ao afirmar que qualquer vocação, quando existe, 
resulta de um processo de internalização (cf. VYGOTSKY, 1998): trata-
se da reconstrução interna (no plano individual) de uma atividade 
externa. Também está claro que essa reconstrução é favorecida pela 
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relação afetiva que Gabriel estabelece com seus familiares (compare, 
por exemplo, o caso de Arthur Sampaio que, filho de professor 
universitário, tem uma relação subversiva e hipocorretiva com a 
escola ao mesmo tempo em que rejeita, nos professores, a austeridade 
que atribui ao pai).

Gabriel parece ter clareza tanto do papel da família quanto 
do seu próprio papel na sua escolha do ofício de professor. Ao 
mesmo tempo que reconhece a importância da família na construção 
da sua vocação, ele aponta que foi necessário descobrir o gosto 
pela docência, praticando-a ele mesmo. Segundo Gabriel, essa 
descoberta teria ocorrido precisamente no ensino médio: quando ele 
ensinava o que sabia aos seus colegas e tinha muito prazer em vê-los 
compreender. Observe como, na estrutura da biografia de Gabriel, 
essa descoberta do prazer marca uma transição muito importante. 
Até aquele momento predominam as influências familiares. A partir 
dali, emerge e predomina a imagem de um homem maduro que faz 
suas próprias escolhas (mediadas, em última análise, por tudo aquilo 
que ele adquiriu do convívio de seus familiares e outras pessoas 
relevantes). A descoberta do prazer em ensinar permite que Gabriel 
persiga a docência como um adulto maduro que reivindica seus 
próprios gostos e convicções.

Na abertura da crítica social do julgamento (BOURDIEU, 
2011b), argumenta-se, de maneira um pouco cifrada, que o prazer e a 
sensibilidade participam da individuação do juízo social. Considere, 
por exemplo, o julgamento culturalmente qualificado de uma obra 
de arte. Ele sempre compreende duas dimensões. A primeira delas se 
apresenta como um julgamento ponderado. Nesse domínio, podemos 
discutir por que razões uma obra é superior a outra (usando, para 
isso, regras próprias do campo da arte). Por outro lado, os juízos 
culturais também costumam compreender uma dimensão sensorial 
e, portanto, profundamente individual. Com respeito a isso, dizemos 
simplesmente: “não me agrada, não gosto”. Essas dimensões do 
julgamento (ponderação e sensação) tornam-no ainda mais poderoso 
quando, convergentes, dissimulam-se. Por exemplo, o erudito de 
nascimento não recusará um best-seller por se tratar de uma obra 
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que, lida por pessoas menos letradas, não contribui para reafirmar sua 
própria distinção. Uma afirmação desse tipo, além de muito pedante, 
revelaria para ele e para os outros uma verdade inconveniente da 
sua luta que dá sentido às suas preferências literárias. O erudito de 
berço geralmente recusa a obra popular porque não sente prazer na 
sua leitura. Ele simplesmente não gosta dela. Como “gosto não se 
discute”, ele naturaliza a distinção.

O desenvolvimento do gosto por bens culturais mais distintos 
ilustra como o prazer pode cumprir uma função muito importante na 
dissimulação da origem social das nossas escolhas – das mais simples 
às mais complicadas. A partir do momento em que eu experimento 
prazer em uma atividade, passo a ser conduzido de maneira autônoma 
e sem a necessidade das mesmas regulações externas. Afinal, o 
prazer é um estado do corpo e precisa ser vivido individualmente. 
Por essas razões, a descoberta do prazer pode ser considerada o 
indício mais poderoso de que se completou a reconstrução interna 
de uma trajetória profissional externa (ou seja, a vocação). Gabriel 
tinha muitas razões externas para ver a si mesmo como um professor. 
Poderia ter escolhido ser professor para satisfazer seus pais, pela 
empregabilidade ou para trabalhar futuramente nos negócios da 
família. Contudo, ele assumiu uma trajetória profissional docente 
a partir do momento em que experimentou o prazer individual que 
poderia sentir ao exercê-la. Portanto, a descoberta do prazer em 
ensinar encerra, ao menos no caso de Gabriel, seu período de busca 
vocacional e abre a possibilidade de perseguir a docência de forma 
profundamente autônoma.

Vocação docente como descoberta do 
prazer em ensinar

Podemos experimentar, na leitura dos demais retratos, o poder 
heurístico da seguinte hipótese: a descoberta do prazer na atividade 
de ensinar indica que a internalização da trajetória docente está 
completa. A partir dessa descoberta, o sujeito não está igualmente 
obrigado a seguir uma profissão por pressão familiar ou pelas 
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circunstâncias da vida, mas é capaz de segui-la em nome do seu 
próprio prazer e em detrimento de outras oportunidades que venham 
a surgir. A trajetória docente se torna mais autorregulada sem que 
haja nisso qualquer coisa de sagrado. Em alguns casos, é muito 
claro que, mesmo sendo guiado pelo profundo prazer em ensinar, o 
indivíduo retratado não faz mais que seguir aquilo que era possível 
para uma pessoa da sua origem social. Uma pessoa que, nascida de 
uma família de professores, torna-se professor, ainda que movido 
por grande prazer pela profissão, não faz mais que seguir o caminho 
esperado desde sua origem. Trabalhar por prazer não nos enobrece. 
Por falta de uma palavra melhor, ou para parodiar os usos vulgares 
do termo, os sujeitos em que essa autorregulação (pela descoberta 
do prazer) se observa serão ditos vocacionados à docência. Como 
estamos caracterizando a vocação docente pelo prazer em ensinar, é 
esperado que, em alguns casos, essa vocação possa ser uma condição 
tardia ou efêmera. Afinal, sendo experiência sensível, o prazer não 
tem o compromisso de durar uma vida toda.

Ao ler os retratos, identificamos várias pessoas que chegaram 
ao curso de licenciatura em ciências por razões particularmente 
contingenciais. Nenhum deles tinha qualquer interesse especial pelo 
ensino de ciências no momento em que ingressaram no curso. Mesmo 
assim, ingressaram e permaneceram na carreira até a conclusão do 
mestrado profissional. Observe, por exemplo, os casos de Regina 
Almeida, Toni Gomes, Arthur Sampaio e Mariana Aragão. Todos 
ingressaram na universidade sem qualquer vestígio de vocação 
docente (no sentido empregado aqui). Nenhum deles pretendia ser 
professor quando entrou na licenciatura. Os quatro descobriram 
prazer na profissão somente ao exercê-la. Eles ilustram como a 
descoberta do prazer no ofício de professor pode contribuir, dentro 
de certos limites, para a autorregulação do indivíduo na carreira.

Regina Almeida chegou ao curso de Biologia como alternativa 
à Medicina (após duas reprovações no vestibular). Há indícios de que 
cursar Medicina era mais um desejo dos seus pais do que dela mesma. 
Regina escolheu o curso de Biologia motivada pelos bons exemplos 
de professores que teve na escola, mas, aparentemente, ela ainda não 
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pretendia ser professora. Foi para a licenciatura porque o curso era 
noturno e ela precisava (ou desejava) trabalhar durante o dia. Sua 
primeira experiência profissional foi como auxiliar de medicina legal 
em um laboratório de necropsia. Apesar de reconhecer a importância 
do ofício, Regina tampouco gostava desse laboratório. No mesmo ano, 
passou a lecionar ciências para turmas do fundamental por razões 
financeiras. Encantou-se com a experiência, dedicando-se ao ensino 
a partir dali. Como é possível perceber na estrutura do retrato, esse 
encantamento marcou a trajetória de Regina de uma maneira muito 
semelhante à de Gabriel. Antes de descobrir o prazer em ensinar, 
Regina se apresenta como uma jovem que segue os interesses 
dos pais na medida do possível, escolhe um curso por causa dos 
professores que teve e, assim, inicia um trabalho importante, mas que 
ela mesma não gosta. A partir da descoberta do prazer em ensinar, 
sua trajetória se torna autocentrada. Ela se coloca como origem dos 
próprios movimentos. Nos nossos termos, isso indica que a trajetória 
docente foi, finalmente, internalizada.

Embora as histórias de vida de Toni Gomes e de Regina 
Almeida sejam bastante diferentes uma da outra, os aspectos que 
destacamos aqui são muito próximos. Os dois chegaram ao curso 
de Biologia por influência de seus professores na escola (após terem 
descartado a possibilidade de cursar Medicina). Regina escolheu 
o curso noturno (licenciatura) para trabalhar durante o dia. Toni 
escolheu a licenciatura porque ela lhe daria mais oportunidades 
de atuação profissional. No entanto, nenhum dos dois realmente 
desejava ser professor. O início da carreira docente de Toni deu-se 
pela necessidade de levantar mais recursos para a criação do filho 
que teve ainda jovem. Assim como Regina, ele conta que a sala de 
aula o conquistou. Em suas palavras, ensinar tornou-se um “vício”.

Mariana Aragão escolheu a licenciatura em Física porque, 
sendo um curso noturno, ela poderia trabalhar e estudar. Ela precisava 
trabalhar na empresa do pai para manter seu filho. Por isso, escolheu 
a licenciatura em Física, mas não sem ter tentado vestibular para 
Enfermagem e Biologia (pois eram as opções viáveis mais semelhantes 
à Medicina). Ainda durante o curso de Física, tentou, sem sucesso, 
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vestibular para Administração. Após a conclusão do curso, já com 
dois filhos, Mariana começou a atuar como professora de Física na 
rede particular. Desde essa experiência, marcada pela superação 
de situações de assédio e por forte ascensão na carreira, Mariana 
não ensaia outras evasões. No seu depoimento, não localizamos o 
momento exato em que ela descobre o prazer em ensinar, mas a 
professora que entrevistamos é, sem dúvida, encantadora e encantada 
pela sua profissão. É razoável suspeitar que a internalização da 
trajetória docente tenha se dado no exercício profissional que seguiu 
sua colação de grau. Há evidências de que, nos próximos anos, a 
atuação de Mariana em sala de aula será reduzida em favor do seu 
trabalho de empresária da educação e formadora de professores, 
mas essa “evasão” da carreira é muito diferente, por exemplo, da sua 
tentativa de ingressar no curso de Administração. Trata-se de uma 
ascensão para fora da escola que se dá justamente por meio dela 
(assim como professores que se tornam consultores ou gestores das 
secretarias de educação justamente em função da sua experiência 
profissional).

A história de Arthur Sampaio é mais controversa que todas 
essas, mas igualmente marcada por uma descoberta inesperada do 
prazer em ensinar. Arthur era um aluno displicente e costumava 
controverter seus professores. Pelas atitudes que descreve, era 
certamente considerado um “mau aluno” pela maioria deles. De 
sua parte, as experiências escolares que viveu foram marcadas por 
grande dissabor. Na escola, sua motivação para o estudo de Física 
era confrontar o professor. Ingressou no bacharelado em Física sem 
cogitar lecionar essa disciplina. Ao longo do curso, suas experiências 
de confronto com os professores foram vividas novamente. Pensou em 
desistir. Ingressou em um projeto de ensino de Física porque o retorno 
financeiro era melhor do que sua bolsa de iniciação científica. Nesse 
projeto, teve a oportunidade de trabalhar em uma escola atípica, com 
boa infraestrutura, perto da universidade, frequentada por alunos 
em pouca quantidade e altamente selecionados. Evidentemente, 
Arthur não foi confrontado, logo de início, com os desafios típicos 
da realidade escolar. Muito mais tarde, repassando sua história, 
ele chegaria a se sentir enganado (afinal, aquela escola pela qual 
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ele se interessou não refletia a realidade da profissão). Porém, a 
gratificação que Arthur experimentou a partir daquele momento 
foi suficiente para que ele assumisse mais aulas em outras escolas. 
Antes de concluir o bacharelado, migrou para a licenciatura (com o 
apoio e pressão das escolas onde trabalhava). Ao fim da graduação, 
trabalhava muito (72 horas-aula por semana), mas podia se orgulhar 
de ter ganhos superiores à soma dos salários dos dois engenheiros 
da família.

Esse cenário de sobretrabalho levou Arthur a um estado de 
esgotamento a partir do qual ele resolveu ingressar em um curso de 
Engenharia Mecânica. Assim, apesar de ter descoberto prazer em 
ensinar, Arthur parece nunca ter efetivamente se deixado mover por 
esse prazer, mas pela possibilidade de ter rendimentos semelhantes 
ou superiores aos de seus irmãos engenheiros. A isso equivale dizer 
que, apesar de inesperada, essa experiência prazerosa que teve em 
sala de aula contribuiu para a internalização da trajetória docente 
apenas de maneira efêmera, transitória. As escolhas de Arthur 
continuaram sendo reguladas por elementos do mundo exterior (os 
rendimentos da profissão). Quando a docência já não satisfazia suas 
ambições materiais sem lhe colocar em um estado insustentável de 
esgotamento, ele planejou assumir justamente a profissão dos irmãos 
(com relação aos quais julgava ter vantagem).

O caso de Fernanda Couto se apresenta, inicialmente, como 
uma exceção aos demais. De fato, a identificação com a docência é 
relativamente precoce nela - não ocorreu no final do ensino médio 
(como para Gabriel Sobral) nem com experiências docentes vividas 
após ingresso na universidade (como para Regina Almeida, Toni 
Gomes, Arthur Sampaio e Mariana Aragão). Por outro lado, o momento 
em que Fernanda se descobre professora (nos anos finais do ensino 
fundamental) também é reportado como um momento de descoberta 
de prazer.

É produtivo identificar, no relato de Fernanda Couto, o que 
essa descoberta do prazer revela sobre a illusio do jogo escolar. Ao 
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exclamar diante dos colegas que “a aula de matemática é tudo o 
que há de melhor no universo” ela está fazendo duas comunicações. 
Em primeiro lugar, comunica seu prazer com a Matemática de 
maneira simples e direta. Porém, será preciso situarmos essa fala na 
insatisfação dos seus colegas para percebemos a distinção que ela 
também comunica (“porque só eu estou contente que vai ter aula 
de Matemática e as pessoas não estão contentes como eu [...], acho 
que eu entendi [nesse momento] que eu queria ser professora”). O 
que torna especial a cena narrada por Fernanda não é ela gostar de 
matemática, mas a excepcionalidade desse gosto. O prazer com a 
matemática escolar passa, portanto, a distinguir Fernanda dos seus 
colegas e, ainda que esteja claramente vinculado às experiências 
que teve com sua mãe, esse prazer acentua sua imagem de indivíduo 
autêntico e autorregulado. No limite da vocação: o prazer em ensinar 
como elemento periférico.

Lançada a hipótese de que a descoberta do prazer em ensinar 
marcaria a internalização da trajetória docente, buscamos retratos 
em que a descoberta (inesperada) desse tipo específico de prazer 
represente um momento a partir do qual a trajetória profissional do 
indivíduo deixa de ser regulada explicitamente por contingências 
externas (opinião dos pais, salário, reconhecimento) e passa a ser 
regulada principalmente pela iniciativa do próprio sujeito. De fato, 
encontramos histórias de vida que, de maneira duradoura ou efêmera, 
se conformam ao modelo da descoberta do prazer: Gabriel Sobral, 
Regina Almeida, Toni Gomes, Mariana Aragão, Arthur Sampaio e 
Fernanda Couto.

É provável que diversos professores em exercício se identifiquem 
com os elementos destacados desses retratos. Talvez muitos leitores 
concordem que, em sua trajetória, a descoberta do prazer em ensinar 
tenha marcado o momento em que foi possível tomar as rédeas da 
carreira e assumir o risco da profissão docente (afinal, para as origens 
sociais médias e dominantes, a docência é uma profissão que coloca 
seus praticantes em risco de desclassificação).
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No entanto, não podemos deixar de analisar os casos em que 
a vocação docente (no sentido em que empregamos esse termo 
aqui) não fica bem configurada: há prazer em ensinar, mas ele não 
parece marcar a transição de um período de dúvida para um período 
de aceitação e autorregulação da carreira (seja porque a carreira já 
estava autorregulada ou porque ela nunca o foi realmente). Referimo-
nos justamente aos três entrevistados de origem popular: Raul 
Albertini, Sophia Kowalski e Juliano Montanari.

Enquanto os demais retratados chegaram relativamente cedo 
ao curso de graduação (prestando contas de suas escolhas aos seus 
pais, mesmo que indiretamente), Raul Albertini realizou sua formação 
inicial muito mais maduro. Enquanto os outros ainda buscavam 
se estabelecer em uma primeira profissão (sofrendo, por exemplo, 
as inseguranças da desclassificação), Raul já estava consolidado 
em sua carreira e aparentemente satisfeito com seus rendimentos. 
Estava casado, com filhos e conseguia sustentar sua família bem. 
Não buscava ganhar mais dinheiro ou reconhecimento. Os dramas 
de classe que atingem a todos os entrevistados também aparecem 
na sua história de vida: Raul vinha de família muito pobre e sua 
trajetória é marcada por um esforço de superação dessa pobreza. No 
entanto, podemos observar que essa questão de classe, transversal 
a todos os retratos, não participa especificamente da construção do 
interesse de Raul pelo ofício de professor. Raul já trabalhava nas 
forças armadas e estava preocupado com o que faria quando entrasse 
na reserva. Queria um segundo ofício e, ao que parece, não importava 
muito qual seria.

Raul foi considerado um sujeito hipercorretivo que planeja os 
acontecimentos da sua vida com muita antecedência. De fato, sua 
trajetória docente é marcada por uma estabilidade impressionante. 
Justamente por ter chegado ao ensino de ciências em uma época 
estável da sua vida, mesmo percebendo que Raul teve muita satisfação 
com suas experiências docentes, não é possível identificar que a 
descoberta do prazer marque a transição de um período de hesitação 
para um período de autorregulação da carreira.
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Sophia difere em sua personalidade e patrimônio de 
disposições. O ofício de artesã deu a ela alguma estabilidade 
material, mas não é possível afirmar que ele estivesse satisfeita 
profissionalmente. Sua busca pela docência, à semelhança do que 
ocorreu com Juliano Montanari, está relacionada a uma insatisfação 
com experiências profissionais anteriores. No curso de Física, ela 
não reporta dificuldades: estudava, trabalhava com artesanato e 
criava seu filho sem problemas. Sua primeira experiência docente 
(em escola particular) foi ruim e ela ficou longe do magistério por 
quatro anos. Após esse período, ingressou em uma escola da rede 
pública. Gostou da experiência e permanecia lá até o dia da última 
entrevista.

No que diz respeito à autorregulação da carreira, Juliano 
Montanari também difere dos demais entrevistados. Sua origem 
social e sua situação de trabalho, no momento em que decide cursar 
licenciatura, são muito mais precários. Enquanto a carreira docente 
dos filhos da classe média retratados pode ser aproximadamente 
descrita por uma sequência de escolaridade intensiva (orientada 
à ascensão social), eliminação de carreiras mais prestigiadas 
(Engenharias e Medicina, principalmente), aceitação da docência e 
seus riscos mediante a descoberta do prazer em ensinar e ascensão 
profissional; a trajetória de Juliano segue um pouco de perto a 
precariedade da vida de classe popular. Ele tem dificuldade de obter 
emprego como professor e de ingressar na pós-graduação. Quando 
inicia o mestrado profissional, demora a concluí-lo. Os rendimentos 
que consegue como professor são inicialmente tão baixos que ele 
ainda precisaria dos serviços de assistência estudantil mesmo após 
a conclusão do seu curso de graduação.

É fundamental não perder isto de vista: como, por bastante 
tempo, a carreira docente de Juliano não chegava a lhe garantir 
condições de vida adequadas, é perfeitamente razoável que sua 
experiência docente não seja marcada tanto por uma descoberta 
do prazer, mas por uma busca de condições mínimas de existência 
digna. Após alguns anos trabalhando como professor de Física, ele 
resolve fazer graduação em Física Médica em favor de um salário mais 
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atraente. Fazer essa escolha é uma evidência de que sua trajetória 
não estava autorregulada.

O caso de Juliano sugere retomarmos nossa crítica original 
à ideia de regulação da carreira docente pelo prazer em ensinar. 
Do ponto de vista desta análise, todas as formas superiores de 
prazer (aquelas que não estão determinadas biologicamente) são 
aprendidas. O gostar tem gênese social e não pode ser desconectado 
dessa gênese sem produzir um tipo de fetichismo da carreira. Os 
professores que declaram trabalhar pelo prazer de ensinar não são 
mais nobres do que os que trabalham pelo salário. É importante estar 
atento à tendência de enobrecer aqueles que escolheram trabalhar 
em uma carreira com maior risco de proletarização. Deve estar claro 
na leitura dos retratos que a maioria dos entrevistados está muito 
bem empregada em escolas tradicionais (públicas ou particulares) 
com salários semelhantes aos de professores universitários. Em 
nenhum deles cabe o rótulo do sacerdote abnegado que, por prazer, 
escolheu a profissão dos mais pobres. Tipicamente, os professores 
que trabalham por prazer são justamente aqueles que, por terem suas 
condições básicas de existência satisfeitas, podem orientar sua vida 
em outras direções.

Conclusão

Se a produção dos retratos sociológicos é um processo analítico 
voltado à apreensão da singularidade dos atores sociais, nossa 
leitura transversal dos retratos neste texto opera um tipo de retorno 
ao universo geral habitado por essas singularidades. Buscou-se 
identificar elementos que, dotados de algum poder explicativo sobre 
as trajetórias docentes, fossem transversais às histórias de vida 
reportadas. O resultado dessa leitura comparativa dos retratos é um 
conjunto de características potencialmente recorrentes nas histórias 
de vida de outros professores de ciências. Tais conjecturas são 
afirmadas principalmente para os sujeitos de classe média e podem 
ser sintetizadas nas seguintes afirmações:



459

1. A trajetória docente típica dos filhos da classe média tende a 
ser marcada por uma experiência de escolaridade intensiva na 
infância. Porém, em vista da proletarização docente, ser professor 
não costuma estar entre as primeiras indicações profissionais da 
família.

2. Professores filhos da classe média geralmente passaram por 
uma experiência de escolaridade intensiva e, por isso, é muito 
usual que a escolha da profissão docente resulte da rejeição de 
uma profissão clássica mais prestigiada (médico, engenheiro, 
cientista).

3. É usual que essa rejeição seja justificada pela descoberta (tardia ou 
precoce) do prazer em ensinar. Para algumas pessoas, a descoberta 
de tal prazer marca, de fato, o momento em que foi possível tomar 
as rédeas da carreira e assumir o risco da profissão docente (para 
as origens sociais médias e dominantes, a docência é uma profissão 
que coloca seus praticantes em risco de desclassificação).

O prazer em ensinar é um aspecto importante, mas controverso, 
da escolha da profissão. Ele efetivamente orienta a trajetória 
profissional de várias pessoas, marcando a passagem de uma trajetória 
regulada pelos outros para uma trajetória autorregulada. No entanto, 
a experiência do prazer pode fazer parecerem autênticas escolhas 
que têm explicações externas menos nobres (como a do filho de 
professores que se torna professor ou da pessoa que, ao dizer que 
ensina por prazer, diminui a importância e a frustração de ter sido 
reprovado em Medicina e Enfermagem). É preciso tomar cuidado 
com o risco de imputar nobreza àqueles que, tendo suas condições 
materiais satisfeitas, puderam escolher seu ofício pelo prazer que lhes 
proporciona. Sem esse cuidado, a ênfase no prazer em ensinar pode 
contribuir para a construção de uma (falsa) imagem do profissional 
abnegado, que abraça gratuitamente uma profissão arriscada e 
proletarizada. Docência não é um sacerdócio.
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