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Resumo da Tese: 

Esta tese reflete sobre a figura do docente que, investido na função de diretor de escola pública, 

vivencia experiências em escolas localizadas em ambientes conflagrados pela violência associada ao 

tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa aborda a docência na perspectiva da 

História da Educação, incluindo-a no estudo da história da profissionalização docente que inicia na 

academia e se desenvolve na prática cotidiana. A proposta de investigação consiste em compreender 

como a violência das armas de fogo presente no entorno da escola afeta o trabalho, as identidades 

professorais, as práticas pedagógicas, administrativas e, enfim, a trajetória profissional desses 

diretores. A expectativa do estudo foi de ouvir dez docentes que se tornaram diretores em dez 

escolas públicas, sendo cinco estaduais de Ensino Médio e cinco municipais de Ensino Fundamental, 

que funcionam sob o sistema de compartilhamento de prédio escolar. As escolas escolhidas estão 

localizadas nos bairros do Catumbi, Caju, Cidade de Deus/Freguesia, Tanque e Praça Seca. O método 

de análise se desenvolveu na perspectiva da história oral por se acreditar que tal modelo 

investigativo é o que melhor aproxima o pesquisador de seu interesse em conhecer, identificar e 

aprofundar suas reflexões sobre os fatos que cercam a história da profissão. A pesquisa indica que 

os desafios pessoais e profissionais do docente designado como diretor escolar se tornam críticos 

em escolas situadas em territórios conflagradas pelo tráfico de drogas ou pelas milícias, na medida 

em que requer desse diretor a capacidade de articulação e empatia de quem exerce essa função, 

bem como o aprimoramento da capacidade de mediar conflitos. Trata-se de entender, na história da 

educação brasileira, o papel do professor para além de sua atuação na sala de aula, como ator que 

representa uma profissão em movimento, viva e sujeita a mudanças, assim como os seus usuários e 

praticantes ordinários. A pesquisa pretende contribuir com uma reflexão produzida em diálogo com 

as narrativas dos docentes em função de direção. Nossa ambição neste trabalho é, justamente, 

“ouvir contar” as histórias das trajetórias dos docentes em função de diretor e, assim, contribuir para 

dar visibilidade a essa história que é da profissão docente e que, como sabemos, é tecida pelos fios 

da história e em conjunto com os coletivos que a envolvem. 
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