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RESUMO 

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 e de armas 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 acreditarmos 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 áreas 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. 

Palavras-chave: Profissão docente. Diretor escolar. Escola pública. Violência armada.



ABSTRACT 

This thesis reflects on the teacher who, in the position of public school principal, experiences 

situations in schools located in areas noted for the violence associated with drugs and arms 

trafficking in the city of Rio de Janeiro. The research focuses on teaching from the viewpoint 

of the History of Education. It inserts the activity in the studies about the history of teaching 

professionalization, which begins in the academy and develops itself through daily practice. 

The purpose of the investigation is to understand how the violence resulting from fire 

weapons around schools affects the work, pedagogical practice, teaching identity, school 

management and professional development of these principals. The study heard ten teachers 

who became public school principals; five from state-owned high-schools and five from city-

owned elementary schools. All educational institutions listed comply with the system of 

sharing the school building. The selected schools are situated in the neighborhoods of 

Catumbi, Caju, Cidade de Deus/Freguesia, Tanque and Praça Seca. The method of analysis 

was developed from the perspective of oral history because we believe this investigative 

model brings the researcher closer to knowing, identifying and deepening his thoughts on the 

facts surrounding the history of the profession. The research indicates that the personal and 

professional challenges faced by the teacher appointed to be school principal become critical 

in educational institutions located in areas dominated by drug trafficking or militia groups 

because it requires that the principal broadens his knowledge on human rights and improves 

his conflict-mediating skills. There is ample space for further study on the teaching profession 

in environments in which teachers are under pressure both when conducting a class and when 

running an educational institution. This is all about trying to understand, within the Brazilian 

history of education, the role of the teacher beyond his performance in the classroom. To 

understand his role as an actor who represents a profession in motion, alive and subject to 

change, as well as to understand its users and ordinary practitioners. The research intends to 

contribute with an analysis generated by the narratives of the teachers who became principals. 

Our ambition in this work is precisely to hear the stories about the paths selected by the 

teachers who became principals and, thus, provide greater visibility to the teaching profession, 

which is woven by the threads of history, along with the groups surrounding it. 

Keywords: Teaching profession. School principal. Public school. Armed violence. 



RESUMEN 

Esta tesis reflexiona sobre la figura del docente que, investido en la función de director de 

escuela pública, vive experiencias en instituciones ubicadas en entornos conflictivos por la 

violencia asociada al tráfico de drogas y armas en la ciudad de Río de Janeiro. La 

investigación aborda la docencia desde la perspectiva de la Historia de la Educación, 

incluyéndola en el estudio de la historia de la profesionalización docente que se inicia en la 

academia y se desarrolla en la práctica diaria. La propuesta de investigación consiste en 

comprender cómo la violencia de armas de fuego presente en la escuela afecta el trabajo, las 

identidades de los docentes, las prácticas pedagógicas y administrativas y, finalmente, la 

trayectoria profesional de estos directores. La expectativa del estudio se basó en escuchar a 

diez maestros que se convertirían en directores en diez escuelas públicas, cinco de las cuales 

eran secundarias estatales y cinco, primarias municipales, que operan so el sistema de 

intercambio de edificios escolares. Las escuelas elegidas están ubicadas en los barrios de 

Catumbi, Caju, Cidade de Deus/Freguesia, Tanque y Praça Seca. El método de análisis se 

desarrolló desde la perspectiva de la historia oral, porque creemos que tal modelo 

investigativo es lo que mejor acerca el investigador a su interés por conocer, identificar y 

profundizar sus reflexiones sobre los hechos que rodean la historia de la profesión. La 

investigación indica que los desafíos personales y profesionales del docente designado como 

director de la escuela se vuelven críticos en las escuelas ubicadas en áreas en conflicto por el 

narcotráfico o milicias, en la medida en que este director requiere la capacidad de articulación 

y empatía de quienes ejercen esta función, así como mejorar la capacidad de mediar 

conflictos. Se trata de comprender, en la historia de la educación brasileña, el rol del docente 

además de su actuación en la clase, como actor que representa una profesión en movimiento, 

viva y sujeta a cambios, así como a sus usuarios y practicantes ordinarios. La investigación 

pretende contribuir con una reflexión producida en diálogo con las narrativas de los docentes 

según la dirección. Nuestra ambición en este trabajo es, precisamente, “escuchar contar” las 

historias de las trayectorias de los profesores en función de director y, así, contribuir a dar 

visibilidad a esta historia que es de la profesión docente y que, como sabemos, está tejida por 

los hilos de la historia, junto a los colectivos que la involucran. 

Palabras clave: Profesión docente. Director. Escuela pública. Violencia armada. 



 

 

 

RESUMÉ 

Cette thèse construit une réflexion sur la figure de l’enseignant qui, investit de la fonction de 

directeur d’école publique, vit son expérience professionnelle dans des écoles de quartiers 

embrasés par les violences liées au trafic de drogues et d’armes à feu, dans la ville de Rio de 

Janeiro. La recherche aborde l’enseignement du point de vue de l’Histoire de l’Education, 

l’incluant dans l’étude de l’histoire de la professionnalisation dans l’enseignement, qui débute 

à l’université et se développe par une pratique quotidienne. La proposition de recherche 

consiste à comprendre comment la violence engendrée par les armes à feu autour des écoles, 

affecte le travail, l'identité professorale, les pratiques pédagogiques et, enfin, la trajectoire 

professionnelle de ces directeurs. Le but de l’étude fut d’entendre dix enseignants, devenus 

directeurs de dix écoles publiques, dont cinq lycées et cinq écoles primaires, qui partagent les 

mêmes bâtiments. Les écoles sélectionnées se situent dans le quartier de Catumbi, Caju, 

Cidade de Deus/Freguesia, Tanque, Praça Seca. Notre méthode d’analyse s’est construite 

autour de l’idée de récit oral car nous sommes convaincus que cette approche est celle qui 

oriente le mieux le chercheur vers ses intérêts, lui permettant d’identifier et approfondir ses 

réflexions sur l’histoire de la profession. La recherche indique que les défis personnels et 

professionnels de l’enseignant désigné comme directeur d’école, se révèlent critiques dans les 

écoles situées dans des zones touchées par le trafic de drogues et la milice, où le directeur doit 

faire preuve de flexibilité et d’empathie, ainsi qu’une capacité à arbitrer et résoudre des 

conflits. Il s’agit de comprendre à travers l’Histoire du Brésil, le rôle de l’enseignant, au-delà 

de son exercice en salle de classe en tant qu’acteur d’une profession en mouvement et 

susceptible au changement, concernant praticiens et étudiants. La recherche à pour objectif de 

contribuer à une réflexion qui dialogue avec les récits des enseignants en poste de directeur. 

Notre volonté, par ce travail, est d’entendre raconter les histoires et trajectoires des 

enseignants et ainsi contribuer à la visibilité de ces récits et de cette profession qui, comme 

nous le savons est tissée par les fils de l’histoire, et liée à l’ensemble des collectifs qui la 

constituent. 

Mots-clés: Corps-enseignant. Directeur d’école. École publique. Violence armée. 
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APRESENTAÇÃO 

A tese ora apresentada tem em sua origem a minha trajetória profissional nesses 

últimos trinta anos, em especial, no magistério em escolas públicas no Estado do Rio de 

Janeiro e, uma estudante permanente na área de Educação. E ainda, como aluna que sempre 

obteve os benefícios das instituições escolares públicas, do ensino básico à universidade. 

Posto isso, esclareço que a minha meta como docente foi a de rumar ao doutorado em 

Educação, numa universidade pública, no sentido de não somente me mante atualizada, como 

também na difícil tarefa de perseverar ativa na profissão docente.  

Assim, em 2017 busquei participar da seleção para o doutorado em Educação no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(PPGE). Devo dizer que, entre os anos de 2014 a 2016, participei, na condição de professora 

de educação básica, como ouvinte do grupo de pesquisa “Processos Educacionais e História 

da Profissão Docente”.
1
 Vinculado ao PPGE e ao Proedes, o grupo de pesquisa, coordenado 

pela Professora Libania Nacif Xavier tem realizado, além das pesquisas bibliográficas e 

documentais, uma série de entrevistas focadas no tema: “Associativismo docente, socialização 

política e produção intelectual: as experiências brasileiras e portuguesas da segunda metade 

do século XX”.
2
 O projeto aborda experiências de associativismo docente e suas redes de 

sociabilidade política e intelectual, levando-se em conta as experiências brasileira e 

portuguesa. A tarefa desse grupo era de “analisar os processos de profissionalização docente – 

em paralelo com o processo de institucionalização da educação pública”, nas mais diversas 

relações estabelecidas nesse campo; e “identificar os diferentes usos e sentidos construídos na 

organização do trabalho docente”.  

Entusiasmada com os textos discutidos durante os encontros do Grupo de Pesquisa, 

como os de Michel de Certeau (1995, 2013, 2017), Claude Dubar (2009), Antônio Nóvoa 

(1992, 2017), Vera Candau (1999a, 1999b), Isabel Lelis (2001, 2008, 2009, 2012), Erving 

Goffman (2014) e outros, apossavam-se desta pesquisadora as inquietações advindas da 

prática como professora. Durante aquele período de curso, sentia que os textos e as reflexões 

me faziam pensar sobre minhas práticas cotidianas onde me via imersa. Comecei a perceber, 

numa perspectiva certeauniana, que construía minhas trajetórias nas brechas, usando táticas 

                                                 
1
 Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf.  Acesso em: 2 fev. 2020. 

2
 Parecer nº 999.341, de 25/03/2015 da Capes. A pesquisa foi financiada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no Edital Universal (2014 – 2018), com a participação de 

professores pesquisadores da universidade, mestrandos, doutorandos, graduandos (bolsistas Pibic/Capes) e 

professores de educação básica da rede pública. 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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astuciosas para romper com as estratégias do “próprio”.
3
 Sentia-me quase invisível aos olhos 

do “próprio”, porém sempre em conformidade aos seus estatutos. Isto é, cumpria as regras 

tácitas da conveniência (CERTEAU; GIARD; MAYAL, 2013) que me faziam continuar 

professora naquele espaço público. E nesse borbulhar de ideias e sentimentos, ora de 

conformidade ora de resistência, tomei a iniciativa de concorrer em 2017 a uma vaga do 

doutorado em educação. 

Para esse processo seletivo, escolhi como tema do projeto4 de pesquisa o estudo das 

profissões docentes (LELIS, 2013; TARDIF, 2014; XAVIER, 2014). O problema de pesquisa 

em destaque foi: Como os docentes na função de direção constroem suas trajetórias 

profissionais e a sua identidade profissional em escolas localizadas em territórios 

conflagrados5 pela violência armada
6
 na cidade do Rio de Janeiro? 

Talvez não sejam os episódios de tiros que mais ameacem a posição da escola no 

bairro e em suas práticas cotidianas. Paira sobre a comunidade servida por essas escolas um 

clima de ameaça permanente intrinsecamente ligado à “organização de criminalidade”, do 

qual a vida escolar não consegue isolar-se. Nesse lugar, de acordo com a reflexão de Luiz 

Antônio Machado da Silva (2004), mora o silêncio e esse é aprendido por todos que ali estão. 

E o autor nos diz que “sem dúvida, silêncio e obediência são respostas adequadas diante do 

risco de morte e da inexistência (ou extrema precariedade) de soluções institucionais”. (p. 70). 

                                                 
3
 Para Certeau (2017, p. 99), a estratégia postula um “lugar”, “um próprio”, “um lugar do poder e do querer 

próprios”, de onde se podem “gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças (os clientes ou os 

concorrentes, os inimigos, o campo em torno da cidade, os objetivos e objetos de pesquisa etc.)”. Tudo indica 

que “um próprio” é o sujeito de saber, poder e querer. Como exemplo apontamos as empresas, um exército, uma 

cidade, uma instituição científica, as secretarias de educação, o ministério de educação, dentre outros. 
4
 Para o título inicial do projeto havíamos escolhido: “Cadê o diretor que estava aqui? A violência tirou? Cadê a 

violência? Naturalizou?”. Posteriormente, após a qualificação do projeto a Banca examinadora sugeriu reformar 

o título da pesquisa já para a segunda qualificação, que permanece inalterado até a presente data. Essa mudança 

no título se fez após a autorização da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 

10903719.3.0000.5582), quando ainda se apresentava sob o primeiro título.  
5
 Neste texto, referimo-nos a territórios conflagrados, assim como se aplica no Decreto 45.046, de 5 de fevereiro 

de 2015, que “dispõe sobre a institucionalização, planejamento e controle da política de pacificação no Estado do 

Rio de Janeiro, e cria a Comissão Executiva de Monitoramento e Avaliação da Política o de Pacificação 

RCEMAPP. Publicado no D. O. de 06/02/15. [...] Art. 2º – A Política de Pacificação é um processo de 

reintegração política, econômica e social de territórios conflagradas previamente definidos por critérios técnicos 

estabelecidos pela Secretaria de Estado de Segurança (Seseg) – responsável pela implementação do Programa de 

polícia Pacificadora. Parágrafo Único – Entende-se por territórios conflagrados a delimitação espacial de 

comunidades socialmente vulneráveis, com baixa institucionalidade e alto grau de informalidade, em que a 

instalação oportunista de grupos criminosos ostensivamente armados afronta o Estado Democrático de Direito, 

prejudicando o desenvolvimento político social e econômico de suas comunidades.” 

Disponível em: http://www.silep.planejamento.rj.gov.br/decreto_45_146_-_05022015_-_di.htm. Acesso em: 10 

fev. 2017. 
6
 Usaremos o termo violência armada para especificar o tipo de violência de que vamos tratar, isto é, aquela 

gerada pelo uso de armas de fogo por indivíduos civis como meio de intimidação do outro. No decorrer do 

processo de escrita, conceituaremos mais detalhadamente o termo – Violência armada. Conceito de violência 

armada disponível em: https://nacoesunidas.org/conferencia-em-nova-iorque-discute-desafios-para-erradicar-

comercio-ilegal-de-armas-leves/. Acesso em: 22 ago. 2018. 

https://nacoesunidas.org/conferencia-em-nova-iorque-discute-desafios-para-erradicar-comercio-ilegal-de-armas-leves/
https://nacoesunidas.org/conferencia-em-nova-iorque-discute-desafios-para-erradicar-comercio-ilegal-de-armas-leves/
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Dessa forma, presumi que ouvir professores na função de diretor em escolas municipais e 

estaduais do Rio de Janeiro poderia se tornar um desafio da pesquisa. 

A esse respeito, relata o professor e diretor de uma escola pública municipal do Rio de 

Janeiro, Jeferson Farias da Silva (2019, p. 17), na revista Cidade Nova: 

Muitas vezes, como gestor de escolas em áreas conflagradas, escutamos, de 

alguns, palavras que jogam todo o entusiasmo para baixo, tais como: “Isso 

não vai dar certo!”; “Essas crianças não têm mais jeito!”; “Impossível 

aprender com essa violência!”. Cabe ao gestor aceitar essas frases ou 

formular novas perguntas: “O que podemos fazer nessas situações para 

revertermos essas ideias?”. Entendemos que o primeiro passo a ser dado é a 

mudança na mentalidade. É acreditar no seu potencial e na sua capacidade de 

transmitir confiança para todos que o cercam. Um líder o inspira a fazer o 

melhor. 

Nesse contexto em que a escola como representante do Estado está localizada, dito 

pelos meios de comunicação e órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro, em territórios 

conflagrados pela violência armada, tudo indica, que essa incumbência torna maior o desafio 

pessoal e profissional para esse docente em posição de gestor da unidade escolar. Haveria, 

portanto, por parte dos atores internos e externos a instituições escolares dessas áreas, um 

sentimento diferenciado de responsabilidade e de cuidados que os faz se manterem na função? 

A meu ver, as diferenças relativas à gestão de uma escola passam pela capacidade de 

articulação e empatia de quem exerce essa função estrutural. O desafio pode ser expresso pela 

reflexão trazida pelo prof. Jeferson durante o seu relato de experiência: “Como gerir uma 

instituição de ensino, perto de fuzis, operações policiais, sem hora para começar? Existe 

alguma fórmula para o processo educativo dar certo nessas localidades?”. Essas são algumas 

das muitas perguntas que ressoam ao se ver ou ouvir os noticiários (impressos ou virtuais) e 

as conversas entre pessoas sobre a violência armada experimentada por moradores dos bairros 

ou dos vizinhos das escolas públicas municipais e estaduais na cidade do Rio de Janeiro. 

Depois de o projeto ter sido aprovado no processo seletivo, passei a desenvolvê-lo, 

iniciando-o pelo estudo da identidade docente (DUBAR, 2009; DUBET, 2006
7
; LELIS, 2001, 

2008, 2009, 2012; NÓVOA, 1992, 2017; XAVIER, 2014), discutindo-se a tensão de “manter-

se professor na função de diretor”, ou seja, reconhecendo a direção escolar como uma “função 

                                                 
7
 O livro “Le déclin de l’institution”, de François Dubet, teve sua primeira edição em espanhol em 2006, com 

tradução de Luciano Padilla. Como não há tradução para o português (Brasil), tomei a liberdade de fazer a 

tradução da Introdução, “trabajo y socialización”, e do Capítulo 9, “El trabajo y el trabajo sobre los otros”, que 

se encontrará no texto-resumo como “O trabalho e o trabalho sobre os outros”. 
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de magistério”.
8
 Nesse sentido, essa pesquisa vislumbra a oportunidade de conhecer as 

“outras” faces da docência e as possíveis influências que os ambientes internos e externos 

produzem na construção identitária dos professores e professoras que, ao exercerem a função 

de direção, são instados a buscar soluções que, muitas vezes, fogem ao seu controle, como é o 

caso da violência (das armas de fogo) que se desenrola fora dos muros da escola, mas que, 

obviamente, a afeta.  

A partir da leitura de Certeau, inseriu-se a noção de “espaço urbano”, integrando-o à 

realidade de trabalho docente dos sujeitos da pesquisa. Tomei o cuidado de observar, porém, 

que o texto do autor, como foi dito por Certeau, Giard, Mayol (2013, p. 23), “é datado e 

datável”, pois, produzido na década de 1970, celebrava “da cidadezinha à metrópole, cada um 

à sua própria maneira, espaços onde se davam modos de sociabilidade ativa, na família e na 

escola, no bairro, entre vizinhos ou companheiros de trabalho” (CERTEAU; GIARD; 

MAYOL, 2013, p. 23). Para a presente pesquisa, já no século XXI, a inspiração certeauriana 

associa-se à sua capacidade de incluir o sujeito de pesquisa (histórico, consumidor, receptor e 

reprodutor de cultura) em seu espaço social, observando suas relações com o “outro”; as 

apropriações e desapropriações em seu convívio social, segundo as suas conveniências; as 

táticas astuciosas que os desviam do próprio ou ainda, das bricolagens, isto é, a “maneira 

criativa de fazer” (VIDAL, 2005). Essa inclusão do sujeito ao espaço social nos permitiu 

pensar as trajetórias profissionais dos docentes participantes da pesquisa como percursos 

individuais, constitutivos de identidades singulares. Dessa maneira, buscamos olhar o sujeito, 

que é também o objeto de pesquisa, como um ser capaz de fazer usos criativos e imprevisíveis 

diante do campo de possibilidades forjadas nas práticas cotidianas.  

Os estudos relacionados à “invenção do cotidiano” (CERTEAU, 2017) constituíram-

se, portanto, como base da pesquisa, na expectativa de encontrar sentidos nas “artes de fazer” 

desses professores, “homens ordinários”, focando os valores e saberes que permeiam as suas 

práticas profissionais, e de trazer o “cotidiano” como uma categoria construída social, cultural 

e historicamente. É nesse cotidiano escolar, marcado também pela violência armada que 

circula no bairro de cada escola, socialmente considerado “problemático”, que o docente na 

função de direção tece a sua trajetória profissional, mesmo não sendo ela linear nem 

tampouco cronológica, e despeito dos limites e constrangimentos que enfrenta. Desse modo, o 

                                                 
8
 Lei nº 1.614, de 24 de janeiro de 1990. Dispõe sobre o plano de carreira do magistério público estadual. “Art. 

5º – São funções de Magistério as de docência, as diretivas e as de chefia. [...] Art. 8º § 1º – As funções de 

Diretor e de Diretor-Adjunto de unidade escolar são privativas dos membros do Magistério.” Disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a580223ed9610530032565310052

7c3a?OpenDocument. Acesso em: 21 mar. 2016. 
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cotidiano, “aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe de partilha), nos pressiona dia 

após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do presente” (CERTEAU, 2017, p. 31), 

materializa as práticas cotidianas. 

Nesse fazer diário, é importante perceber, tal docente representa o governo, um 

coletivo funcional, a comunidade escolar, simultaneamente ou não. O cotidiano “nos prende 

intimamente, a partir do interior” (CERTEAU, 2017, p. 31). Em nossa pesquisa, esse 

“interior” encontra-se no interior da história de cada participante, em suas práticas cotidianas, 

seus fazeres, seus discursos, nos encontros e desencontros entremeados de relações diversas, 

pessoais e impessoais. O que se pretende é olhar para esse cotidiano professoral e perceber 

onde estão os eu/nós e os outros de cada diretor nesse lugar-espaço da docência. 

Dessa forma, há que se considerar o “consumo do espaço urbano”, os usos e não usos 

de regras e convenções impostas pela ordem social economicamente dominante. Como são 

“praticados e apropriados os espaços urbanos” no caminhar pelos bairros da escola, mesmo 

que esse não seja o seu bairro de origem, isto é, onde se mora?  

O grande desafio, a nosso ver, é pensar o magistério para além das representações 

sobre os docentes, caracterizadas, na maioria das vezes, com base em imagens clássicas do 

profissional de sala de aula. E, nesse sentido, buscar superar as marcas do que é “ser 

professor” como as representações que evocam conceitos de “missionária, militante, laboral, 

burocrata e romântica” (FORMOSINHO, 2009, p. 29), representações (GOFFMAN, 2014) 

culturalmente relacionadas a um papel social estabelecido para isso: ser um diretor é ser um 

líder; um professor é ter uma missão. Erving Goffman (2014, p. 34) divide o sentido da 

representação com uma outra expressão que chama de “fachada”, isto é, “a parte do 

desempenho do indivíduo durante sua representação”. Essa última, por sua vez, está 

relacionada a um papel social estabelecido. Assim, ser professor implica em aceder a uma 

representação que a sociedade faz da função desse mesmo profissional. 

Nesse percurso reflexivo, também tomamos como premissa que o “trabalho modifica a 

identidade do trabalhador, pois trabalhar não é somente fazer alguma coisa, mas fazer alguma 

coisa de si mesmo, consigo mesmo” (TARDIF, 2014, p. 56). Assim, a função de diretor 

constituiu-se como ponto de partida para compreender uma possível lógica profissional em 

que subsiste uma identidade docente, ainda que “fora de sala de aula” ou para além dela. Em 

nossa prática como docentes, à medida que há intercâmbios profissionais de experiência, 

trocas, interações com o outro, somos modificados. E é nessa perspectiva que o professor na 

função de diretor, cuja identidade é fundada na docência, incorpora as experiências da “nova 

função”, porém, sem deixar de ser professor. 
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Diante disso, emerge a necessidade de ampliar o conceito de docência no sentido de 

pôr à mesa os papéis desenvolvidos pelos professores em suas diferentes funções, inclusive, a 

do diretor escolar. 

 A singularidade do vivido  

No início dos anos de 1980, concluí
9
 a educação básica em escolas públicas na cidade 

de Caratinga, no leste de Minas Gerais. No Ensino Médio, escolhi o curso de formação de 

professores. Trabalhar como professora fazia parte da minha realidade, não havia outra opção 

para alguém de família humilde que não podia seguir o curso universitário, pois, para isso, era 

preciso ir para outras cidades da região, distantes e muito custosas para a família.  

Em 1981, já casada, morando na capital do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de 

voltar a estudar, iniciando uma nova etapa pessoal e acadêmica. Em 1982, ingressei no curso 

superior de Licenciatura em Pedagogia. Já formada, no final de 1989, em meio à insegurança 

econômica que vivia o país, voltei-me para a construção de uma carreira de magistério no 

serviço público. Após a aprovação em concurso público estadual, em 1990 fui convocada, 

para atuar em turmas de primeiro segmento da educação básica. A sala de aula em escolas 

públicas foi o meu caminho naquele momento. Tornei-me professora alfabetizadora de jovens 

e adultos numa escola pública noturna em prédio compartilhado localizada no Anil – bairro da 

zona oeste do Rio de Janeiro. Em paralelo, busquei oportunidades de trabalho como pedagoga 

em escolas particulares o que se concretizou no ano seguinte, 1991.  

As experiências de sala de aula e, ao mesmo tempo, “fora da sala de aula”, mas dentro 

das escolas, permitiram-me – e ainda me fazem – refletir sobre o real “lugar” de um professor 

no desenho de uma política educacional e, especialmente, “dentro da escola”. Tais questões 

têm feito parte de minhas inquietações de professora. Ao longo de minha trajetória, exerci 

diversas funções nas escolas por onde passei. E agora, como pesquisadora, procuro lançar um 

olhar reflexivo para a profissão docente ouvindo outros professores, sobretudo, aqueles que 

estão “fora da sala de aula”. 

Em 2011, formada em Filosofia (Uerj), priorizei a sala de aula como professora de 

filosofia em uma unidade estadual no segmento do Ensino médio. Nesse mesmo ano, deixei 

as escolas particulares onde atuava como diretora escolar e supervisora educacional por um 

novo sonho. A meta era fazer o mestrado em Educação e um dia poder atuar na sala de aula 

                                                 
9
 Ao tratar aqui de minha experiência pessoal, utilizo a primeira pessoa do singular no intuito de trazer ao relato 

uma naturalidade literária. 
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de uma universidade. Nesse mesmo ano, fui aprovada para o Mestrado em Educação na 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e tive como orientadora a 

professora doutora Nailda Marinho da Costa. O tema escolhido para a pesquisa foi 

“Diversidade sexual: vozes dos professores de ensino médio de escolas públicas estaduais” 

(MANSUR, 2014). Durante a pesquisa, investiguei: como os professores de ensino médio 

viam a diversidade sexual no ambiente escolar? Foram entrevistados 23 professores de 

escolas situadas em bairros da zona oeste do Rio de Janeiro, como Curicica, Rio das Pedras, 

Praça Seca, Tanque e Taquara, bairros que – tal como assinalado pelos entrevistados – têm em 

comum a presença de “milicianos” e do tráfico de drogas. 

Nas entrevistas, alguns docentes apontaram a figura do diretor, atribuindo-lhe a 

responsabilidade exclusiva pela falta de informação sobre eventos, cursos e materiais a 

respeito da diversidade sexual (MANSUR, 2014) propostos pelo Ministério da Educação 

(MEC), Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos 

Humanos e pelo Programa Rio Sem Homofobia. Um dos objetivos daquela pesquisa era 

compreender a concepção de cada professor sobre o papel do diretor na informação, 

divulgação e liberação de debates sobre a temática da diversidade sexual na escola.  

Em 2014, ao término do mestrado na Unirio, iniciei uma nova etapa profissional e 

acadêmica. Na dimensão acadêmica, passei a participar, como professora de Ensino Médio, 

dos encontros do grupo de pesquisa no Proedes/UFRJ. O intuito era – ao transcrever as 

entrevistas realizadas com os diretores de uma escola da Maré – refletir sobre a profissão e 

profissionalização docente, bem como a identidade docente, socialização e associativismo 

docente. 

Simultaneamente, na dimensão profissional, passei a atuar como professora de Sala de 

Leitura e como coordenadora de uma escola estadual noturna, em prédio compartilhado, 

localizada no bairro do Catumbi, área central do Rio de Janeiro, com frequente suspensão das 

aulas ou de destituição de diretores, “modos de fazer” (CERTEAU, 2017), invariavelmente, 

influenciadas pela violência armada gerada pelo tráfico de drogas. 

Nesse período, a violência armada passou a ser o foco de minhas conversas familiares, 

profissionais e acadêmicas. O tema não se revelava apenas nas entrevistas de professores para 

a pesquisa de mestrado, agora ele se fazia materializado. Na prática, isto é, enquanto 

profissional, estava diariamente vivenciando os impactos e consequências desse tipo de 

violência, que provocava cancelamento de aulas, treinamento para aprender a sair da escola 

em meio a tiroteios, manter a ordem sem entrar em confronto com alunos (que podiam ser 

“soldados do crime”, tal como são chamados pelos colegas, filhos do “dono do morro” ou 
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“olheiros” de outra facção). Também foram significativas, para a escolha do tema da presente 

pesquisa, as entrevistas gravadas com profissionais do Centro Integrado de Educação Pública 

– Ciep Gustavo Capanema, localizado na Vila dos Pinheiros na Maré, as quais tive o 

privilégio de transcrever. Além disso, vivia minhas experiências docentes no Colégio Estadual 

Tomás Antônio Gonzaga, no Catumbi, onde percebi haver um personagem nessa engrenagem 

que poderia fazer a diferença no desenvolvimento dos planos da escola: o diretor da unidade 

escolar. Era dele, naquele momento, a responsabilidade pela decisão de manter a rotina ou 

fechar a escola em caso de tiroteio ou de qualquer outra situação que gerasse insegurança no 

ambiente escolar.  

Todos os dias, desde que passei a fazer parte da equipe de profissionais da escola do 

Catumbi, ouvia alunos e professores perguntarem ao diretor: “Hoje haverá aula?”. Essa 

pergunta tornou-se marcante, uma vez que ela parecia familiar. Já ouvira dos professores da 

pesquisa do mestrado algo parecido. E agora, não somente ouvia como passei, eu mesma, a 

fazer a pergunta antes de sair de casa, diariamente.  

Intrigava-me, porém, perceber que esses conflitos no bairro não eram desconhecidos 

da comunidade que ali estudava, trabalhava e/ou morava. Faziam parte do contexto escolar e 

não somente o do entorno daquela escola pública. Isso era uma novidade para mim. A 

percepção de tanta angústia, assim como o meu espanto diante das ações da direção e da 

própria Coordenadoria Regional Administrativa e Pedagógica da Metropolitana10 no que diz 

respeito às medidas de segurança, me levaram a buscar meios para compreender melhor o 

papel do diretor como professor responsável pelo funcionamento geral da escola. 

Tudo isso, sem dúvida, trouxe inspiração para a reflexão neste estudo acerca de um 

tipo específico de violência, a violência centrada no uso de armas de fogo. Uma violência que 

nos toca por seu sentido letal, aprisionador da liberdade; por seu poder de penetração no 

interior dos sujeitos e das instituições, por territorializar bairros, instituições e sujeitos. Uma 

violência que domestica, escraviza, arrebanha, ou tudo ao mesmo tempo, alimentada pelo 

exercício da força. E esta é a “violência armada”.  

Em 2017, solicitei ocupar uma vaga como professora em matérias pedagógicas no 

Colégio Estadual Inácio de Azevedo Amaral. Meu pedido foi aceito pela Seeduc/RJ e passei a 

fazer parte do quadro de funcionários daquele colégio estadual. Minha função agora era ser 

                                                 
10

 Desde o dia 30 de abril de 2011, está em vigor a nova organização das escolas da rede estadual em Regionais 

Administrativas e Pedagógicas das regiões metropolitanas, conforme o Decreto 42.838 de 4 de fevereiro de 

2011, que transforma a estrutura básica da Seeduc em 14 Regionais Administrativas e Pedagógicas, além da 

Diretoria Especial de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas (Diesp).  Diário oficial: Ano XXXVII –  

nº 24 segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011. Disponível em: 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=375402. Acesso em: 10 set. 2018. 

http://www.rj.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=a207d03d-0d70-456e-9e2f-e6bfbd22af05&groupId=91317
http://www.rj.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=a207d03d-0d70-456e-9e2f-e6bfbd22af05&groupId=91317
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=375402
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professora das disciplinas de “Fundamentos educacionais” para as turmas de 2º e 3º anos do 

curso de Formação de nível médio na modalidade Normal.11 Esse colégio estadual localiza-se 

no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Saí da zona Central da cidade para a Sul.  

Agora, quase mais de 30 anos de serviço público como professora estadual, posso 

dizer que trabalhei em escolas de educação básica em todos os segmentos e em pontos 

diferentes da cidade do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de conhecer as salas de aula de 

escolas nas zonas Oeste, Central e Sul da cidade do Rio de Janeiro. Pude observar que, 

mesmo não atuando em escolas dentro de comunidades sujeitas à violência armada surgem 

respingos desse tipo de violência em nosso cotidiano escolar. É possível ouvir informações da 

direção da escola sobre a falta de alunos por força de operações policiais, disputas territoriais 

pelo tráfico de drogas ou por milícias em bairros como Catumbi, Rocinha, Cidade de Deus, 

Bonsucesso e outros, inviabilizando a entrada e saída de alunos da escola.  

Como exposto anteriormente, estar em sala de aula e trabalhar em escolas públicas 

estaduais contribuíram para a construção da minha identidade profissional e marcaram a 

minha a trajetória como docente. Passei por todos os segmentos da Educação Básica e 

frequentei escolas de três turnos e escolas noturnas em prédios compartilhados com o 

município. Passei por escolas localizadas em bairros considerados “pacíficos” e em outros, 

parafraseando Bernard Charlot (2002, p. 434), ditos “problemáticos”. E, apesar de todas as 

tensões provocadas pela violência armada, vi que a escola continua potente como um espaço 

relacional e seus representantes têm buscado “articular-se com as famílias e a comunidade, 

criando processos de integração da sociedade com a escola” (BRASIL/LDB/96, Art.12, VI). 

Essa relação escola/alunos/professores/comunidade, assim como num caleidoscópio, 

se movimenta, modifica, transforma e produz imagens diversas. E ao diretor cabe a função de 

movimentar essa instituição, misturando infinitas imagens com formas e cores diferentes. 

Ao relembrar o meu passado e atentar para o meu presente nas escolas públicas do Rio 

de Janeiro, me ocorre destacar um certo entendimento, que persiste subsistir entre muitos 

docentes, que caracterizo como o de um “não olhar” para a escola. Trata-se de uma forma 

automática de afirmar o valor da instituição escolar, destituindo-a de sua potência como lugar 

de encontros e desencontros humanos, sensíveis, estéticos, amorosos, de experiências. Parece 

que a escola é apenas um “lugar” para trabalho e para estudo. Se ela não abre por algum 

motivo e seus alunos ficam sem aula, se seus professores pedem licença médica, se seus 

                                                 
11

 Resolução CNE/CEB 01, de 20 de agosto de 2003. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/encceja-2/323-

secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12860-formacao-em-nivel-medio-para-a-docencia-na-

educacao-basica. Acesso em: 20 out. 2018. 

http://portal.mec.gov.br/encceja-2/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12860-formacao-em-nivel-medio-para-a-docencia-na-educacao-basica
http://portal.mec.gov.br/encceja-2/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12860-formacao-em-nivel-medio-para-a-docencia-na-educacao-basica
http://portal.mec.gov.br/encceja-2/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12860-formacao-em-nivel-medio-para-a-docencia-na-educacao-basica
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diretores “saem” ou desistem da gestão – a escola continua lá. 

 O uso de “táticas” na comunicação entre pares 

A escola é um ambiente de comunicação, de diálogo e de interação nas relações 

sociais cotidianas (GOFFMAN, 2014). Na escola, há atores sociais que marcam e também são 

marcados pelo contexto do qual fazem parte. E as marcas são costuradas pela linguagem 

forjada no cotidiano de ensinar, de se relacionar e, por fim, de aprender.  

Porém, no cenário apresentado nesse contexto escolar em estudo, recentemente surgiu 

um “novo” modelo de comunicação entre professores, alunos e funcionários que passou a 

fazer parte do dia-a-dia escolar: o usa dos smartphones, um aparelho celular com a capacidade 

de acionar simultaneamente várias tarefas, permitindo o acesso à internet e, portanto, a redes 

sociais, aplicativos (com diversas funcionalidades, inclusive comunicação), câmeras, livros e 

jogos on-line, dentre outras possibilidades. Esse nosso modelo de uso dos smartphones, 

embora fosse naquele momento, pouco convencional e não oficial como forma de 

comunicação para um grupo institucionalizado, permitiu manter o grupo de professores e 

alunos informado sobre as condições de segurança no entorno da escola. Da mesma forma 

também os diretores puderam acessar ao mesmo tempo um maior número de pessoas 

preocupadas com a sua segurança. 

Esclareço que, além do grupo que contava com a participação da direção da escola, 

formado com o uso de um aplicativo dos smartphones, surgiram outros grupos menores, de 

professores que trabalham em um mesmo dia, ou que possuem maior afinidade pessoal, assim 

como os de alunos em várias formas de divisão. 

Atribuo a esse dispositivo uma forma adicional de associativismo entre pares, 

entendendo-o como um “termo abrangente, pois envolve toda a forma de organização coletiva 

dos professores na defesa de seus interesses em diversas esferas da vida social, englobando as 

dimensões de âmbito profissional, político, social e cultural” (XAVIER, 2014, p. 59). Esse 

novo modelo de comunicação absorveu, portanto, a capacidade de inventividade, singular e 

subjetiva, dos “sujeitos ordinários” que astuciosamente desenvolvem “táticas” para fins de sua 

segurança que escapam aos controles, nesse caso do governo e do tráfico de drogas.  

Analisando essa “maneira de fazer” no uso dessa tecnologia entre os professores e 

demais atores da escola, nesse contexto de “violência armada”, o olhar para a construção do 

cotidiano escolar, e com interesse no exercício para “os modos de proceder da criatividade 

cotidiana” (CERTEAU, 2017, p. 40), tal inovação se afigura como constitutiva das “mil 
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práticas pelas quais usuários [professores, diretores e alunos] se reapropriam do espaço 

organizado pelas técnicas da produção sociocultural” (CERTEAU, 2017, p. 41). Suponho que 

essas sejam práticas subterrâneas do coletivo, repletas de tensões, e que podem ser vistas 

como um movimento de resistência cotidiana, constituindo-se como “práticas comuns”, “artes 

de fazer” dos praticantes, operações astuciosas e mesmo sub-reptícias que se replicam em 

“redes da vigilância”.  

Para Certeau (2017, p. 41), “esses modos de proceder e essas astúcias de consumidores 

compõem, no limite, a rede de uma antidisciplina [...].” O que não quer dizer que haja, nesse 

comportamento, algo ilegal, embora esse sujeito comum crie para si e em seu grupo 

artimanhas, com vistas à sua proteção individual e coletiva: as “táticas”, tal como se referiu o 

autor. 

Sobre a maneira como a violência vem sendo tema dos grupos formados com a ajuda 

do aplicativo WhatsApp nas escolas, destaco três, entre as muitas conversas entre os pares que 

acompanhei no cotidiano do espaço escolar. 

Figura 1 – Montagem com prints das conversas no WhatsApp 

        
Fonte: Arquivos da pesquisa. 

O primeiro print da figura 1 ilustra a comunicação de um diretor de uma escola 

noturna estadual com um grupo de professores sobre as condições da violência que assola o 

entorno da escola e a sua decisão de não abrir a escola. Este grupo foi criado para atender às 

necessidades da direção na difusão de avisos gerais e informes internos e externos aos 

professores, constituindo-se em um mural virtual. Mas, há espaço para as transgressões. O 

segundo print mostra as mensagens de uma docente, informando a situação do ambiente no 

qual a escola está localizada, indagando sobre o seu eventual fechamento naquele dia. Ela 

entra no grupo e posta sua informação sobre o que acontece no entorno da escola às 

11h27min. No terceiro print, outra professora entra e deixa sua informação às 14h53. 

Percebemos que havia necessidade de escrever (falar), de retorno, algo para definir aquele dia, 

melhor, noite de trabalho. Nela, podemos observar duas questões. A forma comedida utilizada 

pelo diretor para expressar a sua decisão. Ele usa a expressão “situação estranha” para 
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adjetivar o que possivelmente foi ilustrado pelas professoras dos prints 2 e 3. Em segundo, 

mostrou todo um cuidado em verificar as informações sobre a violência armada do entorno 

com a moradora da escola do município, para, então, decidir pelo fechamento da escola. 

Evidencia-se também, nesta mensagem, que se trata de uma escola que usa o prédio de forma 

compartilhada com o município. 

Desse modo, os professores, os diretores e os alunos, ao usarem a tecnologia de 

comunicação (WhatsApp) para informações sobre o ambiente escolar e seu entorno, criam 

uma modalidade informal de controle do risco. Tudo indica que sejam “táticas” (CERTEAU, 

2017), isto é, ações desviacionistas, “uma maneira de falar ou a arte de fazer o cotidiano” 

(CERTEAU, 2017) na/da escola. Professores, diretores e até alunos lançam mão do aplicativo 

para, aparentemente, garantir a sua integridade física e dar estabilidade às negociações que 

permeiam os processos de construção de suas identidades profissionais e pessoais. 

De acordo com Certeau (2017, p. 47), “para diferenciar os tipos de táticas, podem-se 

encontrar modelos na retórica”. Considerando a comunicação como a arte de se expressar e 

prender a atenção de quem participa de um diálogo, atua-se na construção discursiva de modo 

a obter o convencimento. E é, nesse contexto, que a retórica supostamente incorpora à 

comunicação juízos de valor, de cunho moral e político, e visão de direitos. Ou seja, o orador 

[o professor, o diretor, o aluno], usando de seu conhecimento sobre o que se passa e sobre o 

interlocutor, argumenta de forma a convencê-lo ou, então, persuadi-lo. 

Esse conjunto de elementos me inspirou a questionar o lugar do professor na função de 

direção escolar. Passou a me interessar, mais especificamente, refletir sobre como são 

construídas as trajetórias profissionais dos docentes na função de diretores nesse contexto 

“ácido”. Propus-me então a aprofundar a análise de suas trajetórias e as transformações 

profissionais ao longo do tempo tendo como pano de fundo o recrudescimento da violência 

armada no entorno das escolas. E, ainda, perguntar como esse conjunto de fatores pode 

influenciar suas trajetórias e suas decisões administrativas e pedagógicas? Mantive assim, do 

projeto inicial, a pergunta de partida, ou melhor, o problema da pesquisa: como os professores 

na função de diretores constroem suas trajetórias profissionais e identidades docentes em 

escolas públicas (municipal e estadual), localizadas em territórios conflagradas12 pela 

                                                 
12 Neste texto, referimo-nos a territórios conflagrados, assim como se aplica no Decreto nº 45.046, de 5 de 

fevereiro de 2015, que “dispõe sobre a institucionalização, planejamento e controle da política de pacificação no 

Estado do Rio de Janeiro, e cria a Comissão Executiva de Monitoramento e Avaliação da Política o de 

Pacificação RCEMAPP. Publicado no D. O. de 06/02/15. [...] Art. 2º – A Política de Pacificação é um processo 

de reintegração política, econômica e social de territórios conflagradas previamente definidos por critérios 

técnicos estabelecidos pela antiga Secretaria de Estado de Segurança (SESEG) do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro que foi responsável pela implementação do Programa de polícia Pacificadora. Parágrafo Único – 
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violência armada na cidade do Rio de Janeiro? 

Na seção especial a seguir, apresento o resultado e uma breve análise da revisão de 

literatura13 com a intenção de atualizar e/ou acompanhar o fluxo de informações científicas 

sobre os temas relacionados com a presente pesquisa na área de Educação, no Brasil e na 

América Latina, em um dado período. Dada a abundância de trabalhos que tangenciam os 

assuntos pesquisados, optei por apresentar a revisão de literatura em uma seção específica, 

assim como um quadro com os dados sobre o material consultado, com a finalidade de 

chamar atenção para a relevância do tema desta pesquisa.  

 A literatura em análise: a relevância do tema para a História da Educação  

A revisão de literatura teve o propósito de conhecer as produções acadêmicas 

existentes sobre a temática a ser estudada tomando como base os anos de 1990 a 2018, a fim 

de destacar referências, conhecer autores e identificar as lacunas possíveis a serem 

desenvolvidas neste estudo. Essa demanda por uma Revisão de Literatura vem ao encontro da 

afirmativa de Romanowski e Ens (2006, p. 37), de que a “análise do campo investigativo é 

fundamental neste tempo de intensas mudanças associadas aos avanços crescentes da ciência 

e da tecnologia”. Esse tipo de pesquisa, segundo Brandão (1986, p. 7), “tem por objetivo 

realizar levantamentos do que se conhece sobre um determinado assunto a partir de pesquisas 

realizadas em uma determinada área”. Neste caso, a grande área das Ciências Humanas, 

especificamente, a da Educação. 

Nesse sentido, busquei mapear os estudos acadêmicos realizados no Brasil e na 

América Latina sobre a trajetória profissional de professores que se tornam diretores de 

escolas públicas, bem como os estudos sobre os possíveis reflexos, em seu cotidiano escolar, 

provenientes dos episódios de violência armada ocorridos na vizinhança das escolas, no 

convívio entre, de um lado, o que vamos chamar de “moradores comuns”, e de outro lado, os 

traficantes de drogas e/ou os milicianos. Em termos gerais, a proposta era conhecer o que os 

estudos científicos acadêmicos têm produzido sobre como esses professores (diretores 

escolares) têm construído suas identidades professorais, suas práticas pedagógicas e 

                                                                                                                                                         
Entende-se por territórios conflagrados a delimitação espacial de comunidades socialmente vulneráveis, com 

baixa institucionalidade e alto grau de informalidade, em que a instalação oportunista de grupos criminosos 

ostensivamente armados afronta o Estado Democrático de Direito, prejudicando o desenvolvimento político 

social e econômico de suas comunidades. [...]”. 

Disponível em: http://www.silep.planejamento.rj.gov.br/decreto_45_146_-_05022015_-_di.htm. Acesso em: 10 

fev. 2017. 
13

 Informo que artigos, dissertações, teses e livros levantados por essa revisão de literatura serão apresentados no 

Apêndice 2. 



30 

 

 

administrativas na direção escolar. 

Diante disso, articulei os estudos consultados de acordo com a tabela de área de 

conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),14 

segundo a qual as “disciplinas enfocadas no ser humano e seu produto” estão submetidas à 

“grande área do conhecimento” das Ciências Humanas, compreendendo a Antropologia, 

Arqueologia, Ciência Política, Educação, Filosofia, Geografia, História, Psicologia, 

Sociologia e Teologia. Independente do que se possa opinar a respeito desse mecanismo de 

classificação das áreas de conhecimento proposto pelo CNPq, propus-me, para esta revisão, 

construir um mecanismo de busca que atentasse para as áreas de conhecimento da Educação, 

apoiado se possível no recorte temporal antes mencionado.  

 Para a busca das produções científicas, recorri à Base de Dados do Portal da Capes15 

(teses e dissertações no Brasil); SciELO do Brasil16 (artigos) e aos livros de 

autores/pesquisadores brasileiros17 atrelada à temática principal e secundária da pesquisa. 

Todavia, senti necessidade de ampliar a pesquisa, estendendo a consulta a publicações 

científicas (teses, dissertações e artigos) na América Latina e, assim, escolhi o Sistema de 

Información Científica Redalyc – Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal  (Redalyc). A consulta, nesse caso, foi realizada em base compartilhada 

disponível no site da Capes.18
 Para tanto, foram realizadas prospecções eletrônicas e também 

manuais, seguindo-se igualmente o protocolo no quesito de critério de inclusão e exclusão das 

publicações, considerando aquelas que se aproximavam do nosso tema de projeto de tese, sem 

computar aquelas que se encontravam repetidas nas bases de dados. 

Como critérios de inclusão e exclusão, tomou-se a pergunta de partida, adiantando que 

as publicações selecionadas serão expostas em números no quadro 1. Por meio de uma leitura 

crítica dos resumos, foram identificadas as aproximações (ou não) entre essas publicações e a 

temática da pesquisa em curso, utilizando-se os seguintes critérios de inclusão: docentes que 

se tornaram diretores de escolas públicas estaduais e municipais de educação básica e atuam 

(ou atuaram) em territórios conflagrados pelo tráfico de drogas (ou narcotráfico, milícias, 

                                                 
14

 Disponível em: http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf. Acesso 

em: 20 out. 2017. 
15

 Disponível em: http://www.periodicos.capes.gov.br/. Acesso em: 20 out. 2017.  
16

 A Scientific Electronic Library Online (Scielo) é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção 

selecionada de periódicos científicos brasileiros. 
17

 Disponível em: 

http://www.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pmetabusca&mn=88&smn=88&type=l&livrolink=P25vdmF

CdXNjYQ. Acesso em: 20 out. 2017. 
18

 Disponível em: http://www-periodicos-capes-gov-

br.ez29.capes.proxy.ufrj.br/index.php?option=com_pmetabusca&mn=70&smn=78&base=find-db-

1&type=b&Itemid=121#content. Acesso em: 12 jan. 2018. 

http://buscador-periodicos-capes-gov-br.ez29.capes.proxy.ufrj.br/V/P6IDRGXNBPU68ATAIINEUL2BBSIVV6NP2CQJ1KYVN9N3VC53D3-15231?func=native-link&resource=CAP02705
http://www.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pmetabusca&mn=88&smn=88&type=l&livrolink=P25vdmFCdXNjYQ
http://www.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pmetabusca&mn=88&smn=88&type=l&livrolink=P25vdmFCdXNjYQ


31 

 

 

violência armada); formação de professores em curso de gestão; publicações de teses, 

dissertações e artigos na área de Educação, com a ressalva de que nos estudos selecionados 

constassem no mínimo dois dos descritores previstos, além de “diretor escolar”, um deles 

sendo “escola pública”. 

Inicialmente, a revisão de literatura se constituiu pelas teses, dissertações e artigos, 

obedecendo aos critérios de busca. Dessa busca inicial, identificamos o total de 2121 (duas 

mil cento e vinte e uma) publicações que se aproximavam da temática estudada. As 

publicações deveriam tratar de temas que se ocupassem da escola pública como o lugar da 

pesquisa; do professor como o sujeito da pesquisa (considerando-se, nesse momento, todas as 

funções e cargos e não somente o de diretor escolar); e, ainda, da influência da vizinhança 

atingida pela violência armada na organização da escola. 

O quadro 1 ajudará a perceber as limitações, as lacunas e as oportunidades de 

pesquisa. Nele, constam todas as publicações encontradas que se aproximassem do tema da 

pesquisa e que estivessem anexadas na plataforma da Capes de 1990 a 2018.  

Quadro 1 – Dados para a revisão de literatura 

Fonte: Elaboração própria. 

Considerando as questões citadas, observa-se, nos estudos selecionados, em todas as 

bases consultadas, que os pesquisadores se baseavam, em sua maioria, no conceito de 

“violência urbana” ou “violência social”. Em poucas pesquisas, a violência armada foi tocada 

diretamente. Certamente, havia estudos que traziam a temática, porém, os seus sujeitos eram 

outros, como, por exemplo, as ações dos narcotraficantes, a venda e consumo de drogas nas 

Fonte Capes 
SciELO 

Brasil 
Redalyc - 

Palavras-chave Teses Dissertações Artigos Artigos Total 

Escola pública e tráfico de drogas  69 158 41 1290 1558 

Administrador escolar e tráfico de drogas 17 43 2 1 63 

Gestor escolar e tráfico de drogas 17 43 17 1 78 

Escola pública e tráfico de drogas e diretor 

escolar 
9 23 49 8 89 

Escola pública e tráfico de drogas e diretor 

escolar ou administrador escolar 
9 23 51 11 94 

Escola pública e tráfico de drogas e diretor 

escolar ou gestor escolar 
9 23 54 16 106 

Escola pública e tráfico de drogas e 

violência e diretor escolar ou gestor escolar 

ou administrador escolar 

6 21 62 44 133 

Total geral de publicações 2121 
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escolas etc. É interessante, a saber, que apenas alguns estudos se mostraram preocupados, 

especificamente, com o diretor escolar no contexto de violência armada. Note-se ainda que, 

nesses estudos, a imagem do diretor procedia de uma performance profissional, o de 

“mediador de conflitos” entre os governantes, os atores da escola e os da comunidade local. 

Em outros trabalhos, foi possível observar uma preocupação em refletir sobre as questões 

disciplinares dos alunos; sobre o uso e venda de drogas nas escolas; desigualdade nas 

distribuições de prédios escolares; das oportunidades de igualdade educacionais; saúde dos 

adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade; o uso das redes sociais relacionadas ao 

tráfico de drogas e educação; a relação dos professores com os alunos, segurança pública, 

entre outros. 

Decerto a maioria dos estudos acadêmicos selecionados a partir das grandes áreas das 

Ciências Humanas no Brasil, e nas bases de dados escolhidas por nós para representar as 

publicações da América Latina, denota preocupação com variados tipos de violências. 

Contudo, notou-se que, com relação à violência armada, que inclui ações oriundas do tráfico 

de drogas (ou milícia) ou de operações policiais próximas às escolas, o número de estudos 

publicados diminui, situando-se nas áreas da Sociologia, Antropologia, Economia, Políticas 

Públicas, Direito e Educação. 

É preciso esclarecer que a pesquisa nas bases de dados Redalyc ofereceu, dentre 

muitas, duas importantes oportunidades, especificamente: a primeira, a de possibilitar uma 

aproximação transversal com a temática, de forma a conhecer as produções dos países 

vizinhos ao Brasil; e a segunda, constatar que as produções brasileiras situam o país entre os 

cinco primeiros da América Latina em números de produção sobre a violência armada e os 

seus desdobramentos, tanto nas escolas quanto em outros espaços sociais. O Brasil lidera com 

360 artigos publicados; seguido pelo México com 310; Colômbia com 302; Chile com 63; e 

Venezuela 50. E as áreas de conhecimento em destaque foram: a Sociologia, com 199 

publicações; seguida pela Educação, com 185; Psicologia, com 107; e Políticas Públicas, com 

98 documentos. Entretanto, isso não garante que o diretor escolar tenha sido objeto de estudo 

nessas publicações. Tal afirmativa pode ser constatada num novo refinamento da pesquisa 

quando as publicações foram retomadas e, num procedimento minucioso, “arregacei as 

mangas” e iniciei as leituras dos resumos ou das apresentações dos textos científicos 

selecionados anteriormente. Esse momento foi norteado pela preocupação em destacar 

pesquisas inscritas na área de conhecimento da Educação; as abordagens teóricas empregadas; 

o uso da metodologia qualitativa; e a aproximação da temática com a frequência de pelo 

menos três descritores, juntos ou usados em dupla, antes estipulados (diretor escolar – escolas 
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públicas – tráfico de drogas). Com esse procedimento, os resultados foram: 5 teses, 3 

dissertações (Capes) e 15 artigos (SciELO Brasil ou Redalyc) – ver Apêndice 2. 

No decorrer das leituras dos resumos, foi possível observar que as publicações 

selecionadas derivavam de pesquisas qualitativas que, frequentemente, se utilizavam de 

resultados de pesquisas quantitativas realizadas por instituições muitas vezes desvinculadas 

do universo educacional, a fim de discutir os seguintes temas: qualidade de ensino; escola 

pública como uma instituição a ser repensada; professores como alvo de doenças de cunho 

emocional ou físico; uso “recreativo” da escola pela comunidade e também pelo tráfico de 

drogas; aspectos da gestão escolar; gestão participativa; gestão democrática; programas 

escolares; escola como um lugar relacional; violências relacionadas à escola no seu interior; 

consumo de drogas por alunos; e indisciplina enfrentada pelos docentes e não docentes e 

equipe de direção. Entretanto, há poucos estudos que abordam a trajetória do docente que se 

torna diretor de uma escola pública localizada em área conflagrada pela violência armada, 

dando-lhe o lugar de protagonista na investigação. 

Com efeito há os poucos resultados obtidos quando se busca, na literatura consultada, 

atrelar o objeto de estudo da presente pesquisa – o diretor escolar de escola pública – à 

expressão “violência armada”. E se a busca privilegiar apenas a área da Educação, focando-se 

a pesquisa em publicações desenvolvidas no campo da História da Educação, o resultado é 

ínfimo, indicando a existência de lacunas sobre os estudos da temática. O resultado espelha 

assim uma oportunidade para o aprofundamento da discussão sobre a temática de trajetórias 

docentes na perspectiva dos professores que se tornam diretores, especialmente aqueles em 

instituições escolares públicas localizadas em territórios conflagrados pela violência armada, 

influenciados pelo tráfico de drogas/milícias na cidade do Rio de Janeiro, onde constroem 

suas identidades professorais, suas práticas pedagógicas e administrativas. 

A amostra de publicações aproxima elementos, portanto, que reforçam a emergência 

de olhar para o professor-diretor como um personagem que, a despeito de conviver com uma 

vizinhança cuja população reúne alguns indivíduos do tráfico de drogas ou de milícias, 

mantém-se, muitas vezes, na função e não desiste desse lugar, ainda que lhe pareça 

“provisório”. 

Consciente de que o assunto não se esgota pela revisão empreendida, acrescento que, 

se o prazo permitisse, seria muito interessante e enriquecedor ir a outras fontes como a revista 

da Anped e a revista da Anpae, para “ouvir” o que os pesquisadores em Educação pensam a 

respeito do tema. Reafirmo, porém, não obstante a relevância e a atualidade do tema, existir 

uma escassez de publicações sobre a matéria, considerando os três pilares: diretor escolar; 
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escola pública em prédios compartilhados; violência armada. Estaria a violência armada 

inibindo ou silenciando a produção acadêmica sobre o assunto? 

Quanto aos livros publicados, no período atribuído inicialmente como recorte para a 

revisão de literatura, o processo de pesquisa foi replicado no Google Livros,19 com os mesmos 

descritores das bases de dados anteriores para pesquisas de livros de escritores brasileiros, 

revendo-se o período de 1998 a 2019. Atendendo às características da configuração nesse tipo 

de busca, as áreas de conhecimento foram limitadas aos campos da Sociologia e da Educação, 

restringindo-se à área de políticas públicas. Após o processo de leitura de seus resumos, foi 

selecionado um total de 15 livros que acrescentam importantes reflexões a esta pesquisa sobre 

o tema da violência armada, os bairros e a vizinhança e entorno da escola. No entanto, foi 

verificado que eles não se reportam aos professores na função de diretores. 

Em geral, os livros consultados, a partir de seus resumos ou apresentações, traziam 

resultados de pesquisas desenvolvidas em grupos acadêmicos. E, embora tratassem de 

questões que extrapolavam o interesse da presente pesquisa, essas foram destacadas na 

Revisão de Literatura. Evidenciou-se que as discussões sobre a violência se concentravam 

preponderantemente em eventos ocorridos no interior das escolas públicas e não sobre a 

influência que a violência externa exerce sobre o ambiente escolar. Algumas publicações, 

ainda que abordassem a violência armada existente no bairro da escola, não destacavam como 

esses fatores exógenos se refletiam na prática pedagógica, nas oportunidades educacionais e 

no aproveitamento dos estudantes. A discussão mais frequente parecia concentrar-se na lógica 

da segurança e do abandono financeiro das escolas públicas, negligenciando aspectos 

educacionais e de construções de identidades. Nesse ponto, nossos objetivos se distanciavam. 

Sendo assim, foi preciso refinar o filtro das consultas, para investigar resumos que 

mencionassem no mínimo os quatro descritores: diretor – escola pública – tráfico de drogas – 

violência armada, ou ao menos o trinômio: violência armada, bairro e escola. 

Ao que parece, mesmo nos escassos trabalhos voltados para a violência do bairro, a 

oportunidade de ouvir o diretor escolar, em nossa opinião, foi subaproveitada. Muitas vezes, a 

imagem desse personagem estava diluída no contexto escolar, o que contrasta com o objetivo 

da presente pesquisa que, ao contrário da literatura disponível, se propõe justamente a realçar 

a função estratégica do diretor no cumprimento da sua ação educacional para com estudantes 

que residem em áreas adversas.  

                                                 
19

 Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=diretor+escolar+AND+trafico+de+drogas+AND+escola+p%C3%BAblica

&hl=ptBR&tbm=bks&ei=ucfsWcuzMcL8wQTCz7n4Bw&start=30&sa=N&biw=1366&bih=605&dpr=1. 

Acesso em: 20 out. 2017.  

https://www.google.com.br/search?q=diretor+escolar+AND+trafico+de+drogas+AND+escola+p%C3%BAblica&hl=ptBR&tbm=bks&ei=ucfsWcuzMcL8wQTCz7n4Bw&start=30&sa=N&biw=1366&bih=605&dpr=1
https://www.google.com.br/search?q=diretor+escolar+AND+trafico+de+drogas+AND+escola+p%C3%BAblica&hl=ptBR&tbm=bks&ei=ucfsWcuzMcL8wQTCz7n4Bw&start=30&sa=N&biw=1366&bih=605&dpr=1
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A partir dessa revisão da literatura pertinente, o tema da minha pesquisa tomou um 

rumo mais concreto, podendo ser observado de maneira mais clara. A pergunta de partida 

materializou-se na figura abaixo. 

Figura 2 – Ponto de interseção: categorias de busca 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A análise da figura 2 mostra que a parte amarela se sobrepõe à verde, criando uma 

interseção. É a área comum que carece de investigação, pois aqui existe uma reivindicação: a 

de poder e de legitimação diante das disputas territoriais locais, explicitando-se as relações e 

interações de indivíduos (intencionais) e do coletivo. O espaço sobreposto sugere o poder do 

Estado (grupo formal), representado pela direção da escola pública, e o poder paralelo (grupo 

não formal), representado pelo tráfico de drogas. 

A letra “U” representa o espaço onde se situa o universo da pesquisa, o “território”; A 

e B compõem o contexto da pesquisa e a letra “C” apresenta o sujeito da pesquisa. Pode-se se 

dizer que A e B estão ligados por alguma história, assim como “U”. Considerando a sincronia 

entre as áreas, pode-se dizer também que essa “história pode ter uma estrutura, que engloba as 

estruturas de A, B, C e, também, U” (DANTE, 2013, p. 28). Essa argumentação sugere que o 

diretor de escola pública se constitui, nesse momento, como centro de intenções e atenção, 

visto que a sua ação, peculiar a seu exercício de direção numa escola, ultrapassa os muros 

escolares, alcança ou deveria atingir a comunidade. Portanto, no intercâmbio de relações 

representado por “C”, participam tanto governantes quanto a sociedade em geral.  

Por fim, cabe a advertência de que a construção do Diagrama de Venn tem a função de 

posicionar as palavras conceituadas, de forma breve, em lugares demarcados pela 

pesquisadora, que entendeu a força que cada uma delas exerce no território/bairro, 

materializando-se em ações e submissões de seus usuários. Estes são lugares que trazem 

Escola	
pública

Violência	
do	tráfico	
de	drogas

Território	/	bairro

Foco	da	pesquisaU

A B

C

OBS: Produção própria – Diagrama de Venn
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referências sobre o local, sobre as pessoas, sobre suas histórias individuais e coletivas. 

(POLLAK, 1992). Nesse sentido, pode-se afirmar que a intenção do diagrama exposto na 

Figura 2 é mapear a parte interessada ou o problema de pesquisa, que envolve não só o diretor 

escolar, a escola pública e a violência armada, mas também o território/bairro.  

 Estrutura da tese 

Diante do que foi abordado até agora, ressalta-se mais uma vez a importância de que 

esta investigação considere a profissão docente no contexto da História da Educação, focando 

os professores que atuam em territórios conflagrados pela violência armada. Acreditamos que 

a pesquisa se incumbirá de trazer à tona, a partir de relatos orais, narrativas de professores e 

documentos que respondam à questão em estudo os conflitos, os “modos de fazer”, as táticas 

astuciosas de “praticantes ordinários” (CERTEAU, 2017) nos interiores das escolas e de 

caminhantes dos bairros da escola.  

E é como um escritor narrador/professor/pesquisador e inspirados em Clandinin e 

Connelly (2015) que acreditamos que “todos os escritores, cada vez que escrevem, trabalham, 

em meio a tensões, e compõem um texto que sempre pode ser de outra forma, sempre pode 

ser melhorado” (p.205), que podemos afirmar que a todo momento foi preciso parar, olhar o 

texto, ler atentamente e refletir sobre aquilo que foi dito e o que não foi dito. E desse modo, 

refletir sempre sobre as escolhas que fazemos quando escrevemos. 

Então, apresentamos a estrutura da tese. Iniciamos com a Apresentação da proposta de 

estudo. Em seguida, dividimos o conteúdo da tese em duas partes. A Parte I, “Primeiras 

aproximações”, contém os capítulos 1 e 2. Da Parte II, “Adentrando o Campo”, constam os 

capítulos 3, 4 e 5. E em seguida, as Considerações finais, Referências bibliográficas, 

Apêndices e Anexos. 

O primeiro capítulo apresenta a construção do objeto de estudo, utilizando fontes 

jornalísticas e o aprofundamento sobre a pesquisa teórica. Cada um dos três pilares da 

pesquisa – o diretor escolar, protagonista da investigação; as escolas públicas, estadual e 

municipal de educação básica, em prédios compartilhados; e o território (bairro) conflagrado 

pela violência armada – foram apresentados separadamente, porém de forma conectada. A 

intenção foi esclarecer o tema da tese mantendo o foco na profissão e identidade docente. 

Traremos também os objetivos, as hipóteses iniciais de pesquisa e os caminhos para a 

pesquisa de campo. Nesse capítulo apresentamos os nossos protagonistas e suas escolas de 

atuação buscando manter o anonimato recomendado pelo Conselho de Ética em Pesquisa da 
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UFRJ e pelas Secretarias de Educação. Mantivemos identificados os bairros e as agências 

governamentais, por entendemos que tal identificação não comprometeria o anonimato de 

nossos participantes da pesquisa.  

De forma ousada, o segundo capítulo, tal como a Apresentação, exigiu uma forma 

singular de escrita. Por isso, é importante alertar ao leitor que ele terá passagens na primeira 

pessoa do singular e outras, em parceria com a orientadora e com os entrevistados, na 

primeira pessoa do plural. Neste capítulo, recorre-se ao Caderno de Anotações da 

pesquisadora como ferramenta empírica, que registra a construção do vivido, das experiências 

e das reflexões iniciais, assim como a construção de um “primeiro e imenso corpus” 

(CERTEAU, 2017) de escritos oriundos dos relatos orais e das impressões do pesquisador que 

se constituíram como base de análise. Nessa escrita, estarão marcadas as impressões, imagens, 

sentimentos, fatos e acontecimentos percebidos por quem escreve algo vivenciado. Trata-se, 

sem dúvida, de um ato de rememorar instantes, muitas vezes, tomados por tensão, medo, 

dúvidas, incertezas, otimismo, alegria, tristeza e outros sentimentos. Nele são narrados 

detalhes dos encontros com os entrevistados, de modo a trazer à análise o contexto em que 

foram realizados e como se desenvolveram as entrevistas. A intenção foi ilustrar os primeiros 

contatos, as impressões da pesquisadora ao ver os prédios das escolas (compartilhados) e de 

suas vizinhanças, e o modo como os entrevistados descreviam a escola, os problemas que a 

circundam e que fazem parte de seu cotidiano, assim como, a sua percepção a respeito da 

violência armada e de uma suposta interferência desse tipo de violência no cotidiano escolar.  

O terceiro e o quarto capítulo refletem a proposta de examinar, analisar e 

compreender, através dos relatos orais, como se deu a trajetória profissional dos nove 

professores entrevistados. Não se tratou de fazer uma comparação entre as trajetórias de 

professores normalistas e graduados ou somente, graduados. A proposta foi ouvir e contar as 

trajetórias desses participantes da pesquisa. E foram as suas narrativas ricas em 

acontecimentos e “modos de fazer” que nos instigaram a formar dois grupos: aqueles que 

cursaram a modalidade Normal e tiveram experiência profissional docente em escolas de 

Educação Infantil e no Ensino fundamental da Educação Básica; e um outro grupo formado 

por aqueles que optaram pela docência após terem concluído a graduação. A intenção foi 

investigar como esses professores iniciaram a sua trajetória profissional, fizeram seus 

concursos públicos e se tornaram diretores de unidades escolares públicas (estadual ou 

municipal) na região metropolitana do Rio de Janeiro. Pretendia-se também compreender o 

conceito de docência, analisando se a sala de aula seria o ponto central, inegociável, na 

construção das identidades profissionais desse grupo de professores. 
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Outra observação que deve ser considerada ao ler o capítulo 3 e 4 é a abordagem 

diferenciada entre eles. Ambos procuraram deixar falar, “ouvir contar” esse narrador 

protagonista da investigação. A ideia foi permitir cada texto seguir seu caminho, seus 

desdobramentos, muitas vezes, não linear em sua escritura narrativa, porém, sem perder o 

vínculo com a uma estruturação técnica. Manter no texto a introdução, o desenvolvimento das 

ideias, dos sentimentos, das emoções, das tensões, dos fatos e dos acontecimentos pessoais e 

do coletivo (de professores, dos alunos, da comunidade em geral, do governo) que atravessam 

as histórias contadas e então, concluir o narrado. Feito de modo a não perder a sensibilidade 

de quem escreve para o outro, mas, também, sem perder a oportunidade de “ouvir contar”, 

observar os cenários onde se contam as memórias do vivido. É estar atento ao “tempo” de 

cada narrador (cronológico ou de suas memórias), mas, ainda assim, causar reflexões sobre o 

que se pronuncia através da fala, dos gestos.  

No quinto e último capítulo buscou-se compreender as narrativas dos professores na 

função de diretores a fim de refletir o que representa estar na direção de uma escola pública 

localizada em bairro ou no entorno de um território conflagrado pela violência armada. Outras 

perguntas pertinentes nesse momento foram: Como eles lidam com os alunos, professores e a 

comunidade escolar? Qual é a influência da vizinhança no cotidiano escolar? Como eles lidam 

com as situações de tensões no entorno da escola? Como lidam com as políticas emanadas das 

secretarias de educação a respeito da condução da proteção dos alunos e demais atores da 

escola em tempos de tensão consequência da violência armada?   

Sobre as Considerações Finais, afirmamos que nelas serão apresentados os resultados 

consolidados dessa caminhada investigativa. Nos Apêndices foram incluídos: o material 

norteador das entrevistas em História Oral; os quadros com a Revisão de Literatura, contendo 

o material encontrado e a análise de cada obra em relação à pesquisa realizada; e o Modelo do 

TCLE. Quanto aos anexos, reservamos os espaços o Parecer Consubstanciado do Conselho de 

Ética em Pesquisa (CEP) CFCH/UFRJ. 
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PARTE I 

Primeiras aproximações  
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1 “MODOS DE FAZER” A PESQUISA: MÃOS QUE CRUZAM CAMINHOS 

Em 2013, a diretora da Escola Municipal João Kopke,20 no bairro da Piedade, Zona 

Norte do Rio de Janeiro, foi espancada no dia 21 de março por um aluno de 15 anos. Eis a 

notícia que saiu na imprensa sobre o acontecimento: 

A diretora da Escola Municipal João Kopke, Leila Soares, em Piedade, no 

Subúrbio do Rio, afirma ter sido espancada quinta-feira (21) por um aluno de 

15 anos. Segundo informou nesta segunda-feira (25), a diretora-adjunta da 

escola, Ana Paula Leila, sofreu lesões no rosto, ficou com a face muito 

machucada e está de licença. Ainda de acordo com Ana Paula, o caso foi 

“pontual” e “a violência não é comum na escola”. (EXTRA ONLINE, 2013, 

s/pág.). 

Dias depois do episódio, no dia 25 de março de 2013, em carta aberta ao mesmo 

jornal, a diretora agredida – professora Leila Soares –, se posicionou: 

Sofremos nós, nossos parentes, nossos amigos, nossos companheiros. Sofre 

uma sociedade inteira que vive temerosa porque não temos quem nos 

proteja. O agressor sai de cabeça erguida, olhando para trás e rindo. Não só 

do agredido, mas de cada um de nós. (EXTRA ONLINE, 2013, s/pág.).
21

  

Tais palavras sugerem sentimentos de desânimo, de descrédito e de dor; e também 

questões, entre outras, que esta pesquisa se propõe a investigar: Não estaria a educação 

passando por um colapso social? Qual o papel da direção na gestão de uma unidade escolar 

em área conflagrada? Existe protocolos que orientam esse diretor? E se existem, quais são 

eles e quem são os responsáveis pela criação dessas convenções de segurança? Quem apoia a 

direção escolar em territórios conflagrados pela violência armada?  

Em outro momento, novamente a mesma escola foi palco de uma cena de violência, 

dessa vez no período noturno, no qual a Escola Municipal de Ensino Fundamental é 

compartilhada com a Rede Estadual, isto é, o prédio é cedido pelo governo municipal do Rio 

de Janeiro para a Secretaria Estadual de Educação, responsável pelo segmento do Ensino 

Médio. De acordo com uma notícia do dia 14 de junho de 2016, pessoas armadas invadiram a 

escola em questão “por volta das 21h de segunda-feira (13), e roubaram alunos e professores da 

instituição” (Extra Online, 2016, s/pág.). De acordo com essa reportagem, “dois carros foram 

roubados do pátio da unidade e uma professora chegou a ser agredida por socos e chutes por 

um dos criminosos, além de levar [sic] [serem levados] aparelhos celulares, dinheiro, carteiras 

                                                 
20

 A escola encontra-se localizada na Rua Souza Cerqueira, em Piedade, zona norte do Rio de Janeiro. 
21

 Carta aberta completa disponível em: https://extra.globo.com/casos-de-policia/diretora-de-escola-municipal-

agredida-por-aluno-faz-desabafo-na-internet-sofre-uma-sociedade-inteira-7941138.html. Acesso em: 9 nov. 

2019. 

https://extra.globo.com/casos-de-policia/diretora-de-escola-municipal-agredida-por-aluno-faz-desabafo-na-internet-sofre-uma-sociedade-inteira-7941138.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/diretora-de-escola-municipal-agredida-por-aluno-faz-desabafo-na-internet-sofre-uma-sociedade-inteira-7941138.html
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e documentos”. 

Em outra reportagem, pelo jornal “Extra Online”, no dia 12 de julho de 2019, noticia-

se um funeral, na quadra esportiva do EDI – Espaço de Desenvolvimento Infantil 

Hermenegildo de Barros, no bairro do Engenho da Rainha, Zona Norte do Rio de Janeiro, 

referindo-se à apropriação do espaço da uma escola municipal para fins estranhos à sua 

atividade. Não ficou claro se o velório realizado no ambiente escolar foi consentido ou não 

pelas autoridades locais ou pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

(SME/RJ).22 No entanto, a notícia causa perplexidade. A escola não é um espaço para a 

formalização do processo ensino-aprendizagem? Sendo assim, não seria melhor manter-se à 

distância de episódios policiais? Para a sociedade do século XXI, qual o “lugar” da escola?  

Nesse episódio, de acordo com o “Extra Online” de 12 de julho de 2019, 

[...] os criminosos do Morro do Engenho, no bairro Engenho da Rainha, na 

Zona Norte do Rio, após a morte de um suspeito ligado ao tráfico de drogas 

na comunidade — durante uma operação da Polícia Militar, na manhã de 

quinta-feira [11/07/2019] — obrigaram funcionários de uma escola do 

município a cederem o espaço para que o corpo do homem fosse velado até 

sexta-feira. 

Segundo a reportagem, os moradores do bairro foram convocados para o velório na 

quadra desportiva do EDIs23 “em postagens do Facebook”, por um amigo do homem morto no 

confronto a tiros com a polícia. Ainda de acordo com a notícia, dizia a convocação: “Para 

quem quiser fazer as últimas homenagens pro amigo
(sic)

, corpo já está na quadra da Rua 7 até 

as 10h da manhã. Engenho de luto”. A rua coincide com o endereço da creche municipal. A 

reportagem incluía fotos do velório na quadra da escola, com a presença de “traficantes 

armados e parentes do homem morto”, além da informação de que nesse dia “as aulas do 

espaço infantil foram canceladas e pais não puderam levar seus filhos à unidade estudantil” 

(CAPPELLI, 2019, s/pág.). O informe, sem maiores explicações, constava no site da SME/RJ. 

Qual a responsabilidade da SME/RJ nesse caso? E o diretor da escola, como atuou? A 

reportagem divulgou a nota da Secretaria Municipal de Educação (SME) do Rio de Janeiro na 

ocasião, informando que o período de funcionamento dos EDIs é de 7h30 às 17h30, e que 

“nesta sexta-feira (12/07/2019) não houve aula por falta de comparecimento de alunos”. Além 

disso, segundo o jornalista, a SME/RJ orientou que se procurassem “os setores responsáveis 

pela segurança pública para obter outras informações”. Desse modo, deixavam claro que nada 

sabiam do que acontecia naquele bairro e naquela instituição pública municipal.  

                                                 
22

 Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – Rua Afonso Cavalcanti,455 – Cidade Nova – CEP 20211-110. 
23

 Espaços de Desenvolvimento Infantil. Disponível em: 

http://www0.rio.rj.gov.br/sme/downloads/coordenadoriaEducacao/2viaEDI.pdf. Acesso em: 2 jun. 2018.  
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Seria um descaso? Falta de traquejo administrativo? De falta de uma política de 

segurança para a comunidade escolar? Medo? O que tal atitude, por parte do órgão 

responsável pela educação e pela Instituição escolar, transmite aos envolvidos e também à 

população da cidade em geral? Que mensagem se pode ler a partir dessa omissão do poder 

público? Como o diretor dessa escola se sentia então diante do avanço dos conflitos armados 

na região?  

É importante destacar que a instituição escolar pública, mesmo sendo, muitas vezes, o 

único representante do Governo num bairro ou comunidade tem sua imagem negligenciada 

pelo poder que a instituiu. Neste caso, é preciso considerar que essa representação 

(GOFFMAN, 2014) é refletida aos seus usuários. De forma que, a escola, com a sua 

identidade educadora, de viés socializador, lugar de preparação e transformação, dentre outras 

funções, tem sido posta à prova. Ao adentrar a escola, um sujeito que pode ser conhecido 

como “dono do morro” (ZALUAR, 2004) assujeita os responsáveis, a princípio, pela 

instituição, ou em linguagem informal os “donos da escola”. Estaria a escola atual, como um 

lugar público, sendo submetida a novas práticas sociais? Estariam determinados sujeitos 

instituindo-lhe outras condições, tais como a de abrigar, em velórios ou em festas, cidadãos 

envolvidos com armas e com atos de violência?  

Ao que parece, essas e outras notícias sobre a invasão de prédios escolares sugerem a 

construção cultural de novas representações antes incogitáveis. Um tipo de “poder paralelo” 

tem encontrado campo fértil, afinando-se com o que chamaremos de “saberes instituídos”, 

isto é, aqueles construídos aos poucos, de forma sutil, fomentando uma nova norma, uma 

nova cultura, tecida através das emoções, das relações de amizade no bairro. 

Estaria o silêncio na escola, pelos seus representantes e pelas famílias, se constituindo 

como uma autorização conveniente? Para Certeau, Mayol, Giad (2013, p. 53) “os fatos e 

gestos da conveniência são o estilo indireto – a máscara – do benefício perseguido através das 

relações do bairro”. No caso em destaque, parece que a conveniência coincide com a 

perspicácia que regula as ações e decisões, com vistas a garantir a própria sobrevivência. 

Mais uma vez, é possível perceber, como os acontecimentos no entorno e dentro da 

escola estão nas mãos dos diretores e das comunidades escolares, uma vez que a SME/RJ, 

como visto, não se pronuncia. Então, é compreensível que os seus representantes in loco e a 

comunidade escolar tampouco se pronunciem. Não seria justo que a equipe gestora arcasse 

com as consequências de acontecimentos para o qual não foi preparada. E, diante dos quais, 

ao tomar decisões, não tenha sido instruída ou amparada pelas autoridades do governo. E 

assim, os acontecimentos tornam-se duplamente inusitados, pois – ainda segundo aquela 
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reportagem – mesmo com a tomada da escola para o velório, os profissionais da escola 

compareceram ao trabalho. Para amparar a sua afirmativa, o jornalista assegura que teve 

acesso à seguinte mensagem, enviada por WhatsApp, por uma das funcionárias da escola: “As 

professoras foram obrigadas a ir trabalhar. Não queriam criar ‘conflito’ com os ‘invasores’, 

justamente por serem moradores daquele local e suspeitos de serem traficantes de drogas 

naquele bairro. A escola ficou sem aula”. Se realmente a mensagem existiu, quem obrigou 

professores e funcionários a irem trabalhar naquele dia e, por assim dizer, forjar um dia letivo 

normal?  

É interessante, nesse evento, refletir a respeito de dois aspectos. O primeiro aspecto 

pode estar ligado à lógica econômica que impõe prejuízo aquele que perde o dia de trabalho 

sem justificativa. O segundo se remete ao medo de contrariar as ordens dos representantes de 

uma facção criminosa daquele bairro, cujo poder é “respeitado”, diante da ameaça de 

sentenciamento e punição ditados pelo grupo que domina a área. 

O que se percebe nesse processo é o seu aspecto socializador do bairro: um grupo não 

majoritário, porém influente, elabora as hierarquias típicas da rua, onde se espanam os papeis 

sociais do bairro (a criança, o homem, a mulher [alunos, professores, diretores, traficantes, 

policiais]) e onde se ‘massificam’ as convenções que envolvem e constrangem as personagens 

momentaneamente reunidas no mesmo palco (GOFFMAN, 2014), nesse caso, nas ruas do 

bairro do Engenho da Rainha, zona norte do Rio de Janeiro. 

Dito isso, é bem provável que, em ambientes dominados pelo uso de arma de fogo e 

onde a insegurança faz parte do cotidiano, moradores e agentes governamentais, inclusive os 

diretores de escola, o terror e as várias formas de amedrontamento acabem por se naturalizar. 

Por outro lado, há sujeitos que fazem parte desse mesmo ambiente e investem na 

desconstrução da visão cultural negativa que povoa o imaginário coletivo acerca das favelas. 

Esse é o caso de Renê Silva, fundador da ONG Voz das Comunidades, que recebeu, aos 24 

anos, o prêmio mundial concedido pela organização Most Influential People of African 

Descent (Mipad) em Nova York. Ele foi reconhecido por aquela instituição como um dos 100 

negros com menos de 40 anos de idade mais influentes do mundo em 2018.24 De acordo com 

suas palavras, publicadas e compartilhadas em redes sociais: 

Muita gente vê minhas conquistas, mas não tem noção do sacrifício de 

manter esse projeto vivo, nem de quantas pessoas estão por trás da Voz das 

Comunidades. Posso ter começado ainda muito cedo, com 11 anos de idade 

na época, muita gente acha que tudo sempre foi muito fácil pra mim. Pensei 

                                                 
24

 Disponível em: http://www.vozdascomunidades.com.br/geral/fundador-do-voz-das-comunidades-rene-silva-

recebe-premio-em-nova-iorque/. Acesso em: 4 out. 2018. 

http://www.vozdascomunidades.com.br/geral/fundador-do-voz-das-comunidades-rene-silva-recebe-premio-em-nova-iorque/
http://www.vozdascomunidades.com.br/geral/fundador-do-voz-das-comunidades-rene-silva-recebe-premio-em-nova-iorque/
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em desistir? Sim, claro, mas a minha vontade de fazer alguma coisa foi 

muito maior do que a de desistir. Estou feliz por viver diversos momentos 

especiais e de reconhecimento do que tem sido feito através do nosso 

trabalho de comunicação nas comunidades. Mas eu não faço nada sozinho! 

Seja o jornalismo, a produção de eventos ou ações sociais. Então, hoje, 

quero dedicar esta homenagem de “100 negros mais influentes do mundo”, a 

todos meus familiares, aos voluntários, moradores do Complexo do Alemão, 

correspondentes, produtores, jornalistas, fotógrafos, enfim, a todos da equipe 

do Voz das Comunidades que se dedicam o tempo inteiro para fazer o 

melhor. Aos moradores de favelas do Brasil e aos negros que lutam 

diariamente para sobreviver neste país tão racista, ainda hoje […] Dedico 

também a todos os ativistas que lutam diariamente para que os nossos 

direitos não sejam violados. Temos que fazer muito mais, juntos! Obrigado, 

obrigado e muito obrigado! (VOZ DAS COMUNIDADES, 3 out. 2018). 

Na declaração, é possível perceber, além da alegria de poder mostrar-se para o mundo 

e promover com orgulho um trabalho que acontece pelas mãos de moradores de favela, o 

espírito de luta das minorias (ou maioria, dada a quantidade de pessoas que vive em favelas 

no Rio de Janeiro). Contudo, também é possível supor que tanto moradores quanto 

transeuntes de passagem, como é o caso dos professores, experimentem medo e opressão, ao 

se submeterem a condições de subalternidade em seu cotidiano.  

Daí a importância da pergunta de partida, a saber: como os professores, que se tornam 

diretores, construíram suas trajetórias, especialmente: como os professores na função de 

diretores constroem suas trajetórias profissionais e identidades docentes em escolas públicas 

(municipal e estadual), localizadas em territórios conflagradas pela violência armada na 

cidade do Rio de Janeiro? 

Interessa-nos entender as bases de apoio desse diretor, com base em seus relatos, 

destacando experiências que considerem relevantes para lidarem com os desafios enquanto 

gestores de escolas situadas em contextos violentos. 

Para melhor entender o papel e as atitudes dos diretores em situações violentas em 

seus cotidianos, reapresentamos os três pilares da presente pesquisa: o diretor escolar, como 

protagonista da investigação; as escolas públicas, estadual e municipal de educação básica que 

funcionam em prédios compartilhados; e o território (bairro) conflagrado pela violência 

armada. Cada pilar será exposto separadamente, porém, de forma conectada, mantendo o foco 

na profissão docente. 

1.1 RECORTE TEMÁTICO 

Ao longo da história da educação, vários autores têm se debruçado sobre o estudo da 
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profissão docente, suas trajetórias e formações profissionais, assim como têm construído 

inúmeras definições para as representações das identidades docentes.  

Para esta pesquisa, foram entrevistados professores que estivessem em função na 

direção, isto é, ativos no período da pesquisa. O intuito foi ouvi-los, fazer o “exercício da 

escuta e da palavra” (CERTEAU, 2017). Buscou-se observar como esse professor-diretor se 

estabelece pela palavra. Nessa observação destacaram-se dois elementos: o de permanência e 

o de inovação na “arte de fazer” (CERTEAU, 2017, p. 35). Significa dizer ser importante – 

nesta pesquisa – perceber como se desenvolveu a profissão docente, tomando como foco 

algumas implicações, tais como a importância das relações interpessoais constituídas no 

cotidiano do ambiente escolar; a formação oficial e a não formal (no exercício da função); a 

relação com as regras estabelecidas pelos agentes do governo; o cumprimento das normas 

pedagógicas; os “mandos” políticos que se conservam ou não em práticas escolares; e, por 

fim, as marcas impressas nessa trajetória docente por um cenário hostil de um território 

conflagrado pela violência armada. 

1.1.1 O diretor, administrador ou gestor escolar: o protagonista 

Por um exercício de conceituação, trazemos para a cena do debate o sujeito desta 

pesquisa, o “diretor de escola pública”: uma figura que transita entre a instituição escolar, a 

comunidade e os órgãos governamentais aos quais ele se subordina ou presta conta. Como 

diretor, em geral, a sua principal responsabilidade é “coordenar o trabalho geral da escola, 

podendo ser entendido como o executivo central, lidando com os conflitos e com as relações 

de poder, com vistas ao desenvolvimento mais qualificado do trabalho escolar” (SOUZA, 

2010, p. 1). Trata-se, portanto, em princípio, de uma função que demanda compromisso 

social, político, administrativo, além de conhecimentos técnicos e pedagógicos muitas vezes 

relacionados à supervisão e à orientação educacional. 

Nesse contexto, tomamos para a reflexão a palavra “direção”, que pode ser entendida 

como o “ato ou arte de dirigir. [...] exercendo autoridade: governo, comando, administração, 

etc. Cargo de diretor, diretoria [...].” (FERREIRA, 1999, p. 687). A Constituição de 1988, em 

seu artigo 206, diz que a direção se dará a partir de uma “VI – gestão democrática do ensino 

público, na forma da lei”, instituindo, assim, um “modo de fazer”: a direção escolar. Para 

reforçar essa concepção de direção, citamos o Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases – LDB de 
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1996,25 cujo inciso VIII também prevê: “gestão democrática do ensino público, na forma desta 

Lei e da legislação dos sistemas de ensino” (LDB/MEC/BRASIL, 1996, p. 1). Nesse sentido, 

para efeito da descentralização da educação, caberão aos estados e municípios legislarem 

sobre o tema sem perder de vista as leis federais, absorvendo, porém, as peculiaridades locais. 

No caso dos protagonistas desta pesquisa, um grupo segue as orientações da Secretaria 

Municipal de Educação do Rio de Janeiro – SME/RJ e outro as da Secretaria Estadual de 

Educação do Rio de Janeiro – Seeduc/RJ,26 o que os levará a adotar critérios específicos. 

Resumidamente, para a SME/RJ, o diretor será ocupante de um “cargo comissionado” 

(Resolução SME nº 20/2017) e deverá ter no “mínimo 5 (cinco) anos em regência” em turmas 

das unidades da SME/RJ. Quanto aos diretores da Seeduc/RJ, o diretor tem uma “função 

gratificada” (Resolução nº 5479/2016) e deverá ter no mínimo 3 (três) anos de regência em 

turmas na unidade escolar da qual pleiteia a função de diretor. Ambos os casos, nesse 

momento, se submetem ao processo de escolha por eleições diretas em suas comunidades 

escolares. 

Quanto aos requisitos exigidos para que o docente possa se candidatar ao lugar de 

diretor de unidade escolar, não foi observada, nas Resoluções citadas, qualquer 

obrigatoriedade quanto à formação ou experiência em área administrativa ou equivalente. 

Contudo, lembra Amaral (2018, p. 81) que, dos docentes que aspiram a esse lugar de direção, 

espera-se uma “visão orgânica da escola trabalhando de forma a integrar diversos aspectos da 

gestão, como o financeiro, o pedagógico, o comunitário e o administrativo.” A fim de garantir 

tal perfil, as legislações citadas até o momento limitam-se ao que propõe o Art. 64 da 

LDB/96, isto é, que os docentes na função de diretores tenham “cursos de graduação em 

pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 

formação, a base comum nacional” (LDB/MEC/BRASIL, art. 64, 1996). Ainda acerca da 

formação ou da “capacitação para o exercício da direção”, alguns autores têm sido críticos 

revelando que os programas de formação de gestor, quando existem, não favorecem o 

esclarecimento dos dirigentes quanto à sua função social, nem sequer quanto ao seu 

posicionamento como gestor público. Segundo Souza (2010, p. 4), “os conhecimentos sobre 

as relações de poder e a importância da sua socialização e da democracia, bem como sobre os 

direitos educacionais, são fundamentais para a formação continuada destes trabalhadores 

docentes.” Coerentemente, a função de direção escolar, considerada como um lugar da 

docência, deveria fazer parte da política formativa educacional para todos os docentes, 

                                                 
25

 A partir de agora, usaremos a sigla LDB/96. 
26 Endereço: Av. Professor Pereira Reis, 119. Santo Cristo, Rio de Janeiro-RJ. CEP: 20220-800. 
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independente de seu desejo de exercer essa função. Talvez esse processo educativo dos 

futuros professores mudasse a maneira cultural de ver a direção escolar, admitindo-o como 

um espaço de “fazer” da docência. 

Na próxima seção, o intuito é compreender as relações sociais geradas entre as 

direções das escolas públicas, municipal e estadual, lotadas em um mesmo prédio. Haveria 

similaridades e diferenças entre as comunidades escolares? Como são geridos os espaços 

físicos dessas escolas? E mais, como a vizinhança da escola influencia o desenvolvimento das 

atividades escolares? 

1.1.2 Escolas públicas em prédios compartilhados: breve histórico 

Inicialmente, o compartilhamento de prédios pode parecer distante da temática desta 

pesquisa. No entanto, é importante destacar que a maioria das escolas estaduais noturnas, 

situadas em territórios onde há violência armada, escolhidas para a pesquisa adota o regime de 

compartilhamento dos prédios escolares com o município. Posteriormente, no decorrer do 

texto, serão apresentados dados sobre o número de escolas na cidade do Rio de Janeiro que 

compartilham os seus prédios. 

A história desses “compartilhamentos de prédios escolares” pode ser entendida de 

forma mais clara ao recordarmos que, em 1971, nasceu o Ensino Supletivo como modalidade 

do Sistema de Ensino com a “promulgação da Lei Federal 5.692,27 que reformulou as 

diretrizes de ensino de primeiro e segundo graus” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 114), 

regulada pelo Parecer 699/72 do Conselho Federal de Educação. Essa nova proposta de 

escolarização trazia por definição “um subsistema integrado, independente do Ensino 

Regular, porém, com este intimamente relacionado, compondo o Sistema Nacional de 

Educação e Cultura” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 114). Esse modelo de educação foi 

aos poucos sendo implantado nos estados da federação em substituição a outros existentes. 

                                                 
27

 De forma resumida, pode-se dizer que a criação da LDB/71 decorreu dos estudos elaborados por um Grupo de 

Trabalho, instituído pelo então presidente da República General Emilio Garrastazu Médici, em 1970, para 

“planejar e propor medidas para a atualização e expansão do Ensino Fundamental e do Colegial” (SAVIANI, 

1986, p. 115). Após os trâmites no Congresso Nacional, diversas emendas à LDB/71 foram aprovadas. Nela, a 

recomendação principal era a implantação do Ensino Profissionalizante. Mas, do ponto de vista da organização 

da escola, podemos dizer que houve mudança. A Educação Básica era dividida em Primário (com quatro anos de 

duração) e Ensino Médio (composto por Ginásio e Colegial, com oito ou nove anos); com a reforma, foram 

criados o 1º e o 2º graus. O 1º grau uniu o Primário e o Ginásio, somando oito anos. O 2º grau ficou com três 

anos (SAVIANI, 1986). A Lei também prevê o Ensino Supletivo tendo como referência o Ensino Regular. 
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Em meio às tensões que ocorriam com a fusão28 entre os antigos estados do Rio de 

Janeiro e da Guanabara, emergiam, como assinala Libania Xavier (2001, p. 115), “as 

expectativas de estruturação do novo estado com base na racionalidade e no planejamento das 

ações político-administrativas”. No que tange à educação, o desafio era gerir um novo sistema 

estadual de educação29 que englobasse os dois estados, além de manter a continuidade dos 

programas e projetos do governo central.  

Como visto anteriormente, desde 1971, o Ensino Supletivo ganhava ares de 

modalidade de ensino e passava a fazer parte das responsabilidades dos estados. No entanto, 

somente em 1983, o estado do Rio de Janeiro criou as suas EEES, isto é, Escolas Estaduais de 

Ensino Supletivo num total de 269 escolas.30 Não havendo prédios próprios para atender a 

essa demanda, o secretário de educação do estado daquela época acordou, com a Secretaria 

Municipal do Rio de Janeiro, o Termo de Cessão de Uso dos Imóveis Públicos. Assim, as 

escolas destinadas às EEES sob a responsabilidade do estado passaram a compartilhar os 

prédios escolares municipais. 

Em 1996, a nova LDB 9394/96, em seus Art. 37 e 38, refresca a ideia de Supletivo e 

essa modalidade passa a ser nomeada como EJA – Ensino de Jovens e Adultos, e é 

regulamentada pelo Parecer CNE/CEB 11/2000. Contudo, a mudança maior se limitou à 

nomenclatura usada para distinguir a modalidade de ensino, uma vez que a finalidade do 

curso continua a mesma. 

Dito isso, propomos um salto na história para o período de 2010 até 2019, intervalo 

em que se acentuou o processo de “descompartilhamento” – assim chamado o movimento 

pelo qual o município e o estado deixam de compartilhar o mesmo prédio para o 

funcionamento de suas respectivas escolas – o que poderá ser observado no quadro 2. A partir 

dos dados divulgados pelo Censo31 dos referidos anos, publicados na base do Inep/Mec, 

buscamos fazer um levantamento do número de estabelecimentos escolares da rede pública 

estadual e municipal do Rio de Janeiro, com a intenção de visualizar a situação dos 

estabelecimentos escolares da cidade em sua região metropolitana.  

                                                 
28

 Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/9939/fusao.pdf. Acesso em: 20 

jan. 2019. 
29

 O Centro de Pesquisas Educacionais foi criado pelo professor Arnaldo Niskier, Secretário de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro no governo Chagas Freitas (1979-1983), período que também demarcou a criação e 

encerramento das atividades do setor. Durante sua curta existência, o Centro de Pesquisas Educacionais esteve 

vinculado administrativamente ao Laboratório de Currículos da SEEC/RJ (CRESPO, 2016, p. 115). 
30

 Decreto 6.541 de 18 de fevereiro de 1983 promulga as EEES/RJ.  
31

 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/censo-escolar. Acesso em: 12 jan. 2019. 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/9939/fusao.pdf
http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
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Quadro 2 – Número de estabelecimentos de escolas estaduais e municipais da cidade do Rio 

de Janeiro – etapas e dependências administrativas (síntese) 

Ano/ref. 

Ensino fundamental Ensino médio 
Escolas 

compartilhadas
32

 
EEES 

Estadual Municipal Estadual Municipal - - 

Anos 

iniciais 

Anos 

finais 

Anos 

iniciais 

Anos 

finais 
- - - 

2010 13 65 852 400 284  214  

2011 11 59 877 435 286 - 197  

2012 17 49 840 473 270 - 172  

2013 14 47 833 515 266 - 166  

2014 12 41 816 527 264 - 164  

2015 10 10 800 558 263 - 163  

2016 09 09 792 642 259 - 159  

2017 08 09 781 688 260 - 153  

2018 08 09 771 673 260 - 144 38
33

 

2019 - - - - - - 144 25 
Notas:  

1 – O mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa de ensino. 

2 – Não inclui estabelecimento com turmas exclusivas de atendimento complementar ou atendimento educacional especializado (AEE). 

3 – Inclui estabelecimentos em atividade com pelo menos uma matrícula de Ensino Regular, Especial e/ou EJA. 

4 – Descolamento das escolas compartilhadas e das EEES foi realizado pela autora. 

Fonte: Elaboração própria a partir do Censo da Educação Básica 2017 – Inep. 

No período observado (2010-2019), se analisada apenas a evolução do número de 

estabelecimentos estaduais que oferecem o Ensino Fundamental para a faixa dos anos iniciais 

(1º ao 5º ano), a municipalização dessa etapa no município do Rio de Janeiro não parece 

relevante. Ao se considerar, no entanto, a variação do número de estabelecimentos escolares 

estaduais que oferecem o Ensino Fundamental na faixa dos anos finais (6º ao 9º ano), nota-se 

uma expressiva involução no período observado (decréscimo de 86%), ao passo que o número 

de estabelecimentos municipais apresenta o significativo aumento de 72% nessa faixa. Quanto 

ao Ensino Médio, é possível observar que não houve aumento do número de escolas para 

atender ao segmento. Uma ampliação de turmas, porém, pode ter ocorrido em escolas que 

suprimiram turmas de Ensino Supletivo (fundamental I e II), abrindo espaço para novas 

turmas de Ensino Médio (Regular e EJA). 

Atualmente, o fechamento das escolas estaduais noturnas em prédios compartilhados 

tem provocado a reação dos representantes do Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro – 

Sepe.34 Em Boletim Anual do Sepe/RJ de 2011, o Sindicato mostra o número de escolas 

fechadas desde 2009 e aponta a redução de matrículas para os alunos de Ensino Médio. Foram 

                                                 
32

 Os dados obtidos a partir de visita às Metropolitanas III e IV nos anos de 2018 até fevereiro de 2019. 
33

 Disponível em: http://www.rj.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=57df722d-328f-4010-bb94-

920a8075c881&groupId=91317. Acesso em: 12 jan. 2019. 
34

 Principais notícias no site e boletins do Sepe em 2011 sobre a rede estadual (incluindo denúncias mais graves 

de 2009 e 2010). Secretaria de Imprensa do Sepe/RJ. Disponível em: 

http://www.seperj.org.br/admin/fotos/boletim/boletim113.pdf.  Acesso em: 16 jul. 2018.  

http://www.rj.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=57df722d-328f-4010-bb94-920a8075c881&groupId=91317
http://www.rj.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=57df722d-328f-4010-bb94-920a8075c881&groupId=91317
http://www.seperj.org.br/admin/fotos/boletim/boletim113.pdf
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mais de 190 escolas fechadas nesse período e não foi observado um número de escolas 

construídas que superasse esse movimento de “descompartilhamento”. Diante disso, os 

representantes do Sindicato se posicionam e dizem que “não irão permitir que a política de 

mercantilização da escola pública estadual prejudique ainda mais a educação em nosso 

estado” (SEPE/RJ, 2011, p. 3). Mesmo com todas as denúncias e debates sobre o fechamento 

das EEES, o processo de municipalização prossegue, assim como o fechamento das escolas. 

Ante as denúncias de descontentamento de diretores, professores e comunidades 

escolares apresentadas pelo sindicato, a mídia publica vários acontecimentos e relatos, entre 

os quais pinçamos um que parece dizer respeito às escolas noturnas e compartilhadas em 

geral. A jornalista Maria Luísa de Melo, do Jornal do Brasil Digital (17/05/2013 às 07h30 – 

Atualizada em 17/05/2013 às 20h14), publicou uma entrevista da professora Maria João, 

diretora por sete anos do extinto Colégio Estadual José Pedro Varella (Rio Comprido), uma 

escola localizada em área conflagrada pela violência armada. Diz a professora:  

Tenho a impressão de que o governo está na contramão de aumentar o 

número de alunos nas salas de aula. Na escola em que eu era diretora eram 

500 alunos matriculados e frequentando as aulas. A maioria não teve a 

oportunidade de estudar quando jovem. Então, estavam aproveitando a 

oportunidade durante a noite. Trabalhavam de dia e estudavam à noite. 

Quando o secretário anunciou o fechamento, muitos abandonaram, porque só 

conseguiriam transferência para escolas distantes. 

Nessa matéria, além da importância social do Colégio Estadual José Pedro Varella, na 

comunidade do Rio Comprido, que faz parte da presente investigação, a professora suscita 

outra questão: as tensões com violência armada entre as comunidades conflagradas. Segundo 

a entrevistada, se um aluno não é morador da comunidade onde se situa a escola que 

frequenta, ele pode ser “expulso” ou mesmo “sacrificado”. Como o Colégio Estadual José 

Pedro Varella recebeu alunos oriundos do Morro do São Carlos, que deveriam ter suas vagas 

ou matrículas em uma escola localizada no Morro do Turano, cuja comunidade em 2013 

passava por um “processo de pacificação”,35 a diretora questionou: 

Como você vai mandar um aluno de uma comunidade na qual há resquícios 

de bandidos de uma facção rival à de outra? Os meus alunos tiveram medo 

diante desta situação de insegurança e eu os aconselhei a procurar a escola 

que fosse mais tranquila. O problema é que muitos tiveram dificuldades de 

encontrar escolas próximas de suas casas. São pais de família que querem 

estudar. Só isso. Mas o governo estadual não colaborou! Educação não é 

gasto. É investimento.  

A questão trazida pela matéria jornalística, na voz da professora Maria João, mostra 

                                                 
35

 Disponível em: http://www.lav.uerj.br/docs/rel/2012/RelatUPP.pdf. Acesso em: 12 jan. 2019. 

http://www.lav.uerj.br/docs/rel/2012/RelatUPP.pdf
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uma disputa em um ponto central entre o governo estadual e os educadores – como em um 

“cabo de guerra” – que envolve uma escola que, além de atender o Ensino Médio regular, 

mantém turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA)36 das etapas do Ensino Fundamental e 

Médio. Para Azanha (1991, p. 67), “a municipalização do ensino será uma violência se tiver a 

pretensão e a arrogância de interferir na escola, ainda que com o propósito de melhorá-la. A 

condução da escola é um assunto de educadores”. Ao ouvir a diretora, percebemos que, como 

educadora, ela se mostra indignada com a forma de “fazer” a que chamam “municipalização 

do Ensino Fundamental”, deixando transparecer em sua fala um sentimento de 

descontentamento, além de uma possível falta de informação sobre como esse processo está 

acontecendo na Seeduc/RJ. Nesse âmbito, por sua vez, alega-se agir de acordo com a Lei e 

que os “alunos permanecem estudando”, com a única diferença de que agora “passam a ficar 

sob a responsabilidade do município a partir disso”,37 sinalizando que as soluções refletem 

posições de autoridade e poder, sendo tomadas de cima para baixo. E o que aparenta dessa 

situação como um todo é a falta de diálogo entre os governantes e a escola.  

Em 2017, contudo, a Seeduc/RJ e a SME/RJ se uniram para rever o processo de 

municipalização, considerando a condição atual das escolas com os prédios compartilhados. 

Dessa reunião, em 25 de agosto de 2017, foi publicada, no Doerj (Ano XLIII – n. 159 – Parte 

I), a Resolução Seeduc nº 5.549, que estabelece critérios para a municipalização do Ensino 

Fundamental da rede estadual de ensino. Em 25 de setembro do mesmo ano, a SME/RJ 

anuncia a Resolução SME nº 18.38 Ambas as secretarias resolvem então que haverá um 

servidor municipal e um servidor estadual, indicados pelas respectivas secretarias de 

educação, para acompanhar as escolas e as suas necessidades para o bom andamento do 

compartilhamento do prédio. 

Em 2018, diante da intensa prática do governo no fechamento das EEES e na 

otimização de turmas, os diretores e professores da rede estadual do Rio de Janeiro se 

reuniram em uma Carta Aberta, cujo início continha a seguinte mensagem: “Somos contra a 

política de ‘otimização’ da rede!”. Na carta, os autores se manifestam contra essa política 

estrutural da rede estadual que vai de encontro a uma política de gestão participativa e 

democrática, e expressam sua indignação com frases do seguinte teor: “manifestamos a nossa 

                                                 
36

 Disponível em: http://www.matriculafacil.rj.gov.br/Resolucao.aspx. Acesso em: 29 jul. 2018.  
37

 Disponível em: 

http://www.jb.com.br/index.php?id=/acervo/materia.php&cd_matia=676362&dinamico=1&preview=1. Acesso 

em: 28 jul. 2018.  
38

 Disponível em: 

http://www.rioeduca.net/rioeduca/DOCUMENTOS%20SME/LEGISLAÇÃO/2017/RESOLUÇÕES/SME/RESO

LUÇÃO%20SME%20Nº%2018%20de%2025%20de%20setembro_Criação%20de%20Comissão%20para%20di

rimir%20eventuais%20conflitos.pdf. Acesso em: 24 jul. 2018.  

http://www.jb.com.br/index.php?id=/acervo/materia.php&cd_matia=676362&dinamico=1&preview=1
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convicção e que a motivação que está por trás desta política é o desmantelamento da carreira 

docente e da escola pública” (SEPE, 2018, p. 1). 

Diante do exposto, é possível supor, em conformidade com Certeau (2017), que entre 

as vivências dos diretores em escolas com prédios próprios de três turnos (manhã, tarde e 

noite) e as daqueles em prédios compartilhados com o município (noite) existam diferenças 

em seu modus operandi, isto é, em suas práticas com relação à comunidade escolar; ao 

governo; às regras e normas internas e externas; às organizações administrativas, financeiras, 

contábeis e pedagógicas da unidade escolar; aos vizinhos da escola, à localização e a outros 

aspectos.  

Diante desse cenário, buscaremos conhecer as práticas sociais exercidas daqueles 

últimos diretores e seus “modos de fazer” no cotidiano escolar, questionando, por exemplo 

sobre como gerem as escolas, lidam com os alunos, a comunidade escolar, com as demandas 

das secretarias educacionais, com a violência do entorno das escolas.  

1.1.3 Território conflagrado pela violência armada 

Para essa investigação, tomaremos como território conflagrado pela violência armada 

os lugares onde a “presença da violência associada ao tráfico de drogas e de armas [...] 

passam a ser vistos como fontes da desordem urbana” (RIBEIRO, 2004, p. 20). Ou seja: 

lugares onde as ordens se sustentam, por meio da força das armas, em mãos de civis ou de 

grupos paramilitares, que passam a se estabelecer como “autoridades”, sendo, de modo geral, 

vistos como força dominante pelos moradores, frequentadores e/ou comerciantes do bairro, tal 

como exemplifica a seguinte cena:  

“Ô, professora. Tá na hora da senhora ir para casa”. O aviso foi dado por um 

soldado do tráfico dentro de uma escola municipal do Rio. A diretora da 

unidade deveria fechar a escola – que já estava sem alunos – porque o prédio 

seria usado de base para a troca de tiros com bandidos de uma facção rival. 

O tiroteio durou a noite toda e, no dia seguinte, as aulas foram suspensas 

(ALFANO, 2017, s/pág.).  

Nessa cena, duas questões chamam atenção: a forma com que o dito “soldado do 

tráfico de drogas” se dirige à diretora da escola, com um tratamento, diga-se, cortês, ao 

chamá-la por “senhora”; e a ordem do fechamento da escola, demonstrando o poder instituído 

pela força do tráfico de drogas naquele local, com a imediata destituição do poder do Estado. 

As duas questões parecem estar atreladas à representação do sujeito que aborda a diretora 

como mensageiro dos chefes do tráfico ali instalados, o que significa que certamente ele 
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encena sua posição de superioridade naquela circunstância e local. 

Essa temática pode ser vista nas preocupações de alguns estudiosos da educação como 

na pesquisa acadêmica que mais tarde tornou-se um livro: “Escolas, galeras e narcotráfico”, 

de Maria Eloisa Guimarães (1998) que trata das diferentes formas de conexão da escola 

pública com a violência que se intensifica e se amplia a partir dos anos 1980 nos centros 

urbanos. A análise recai sobre o envolvimento da escola pública com três movimentos 

distintos: o narcotráfico, as galeras e os movimentos juvenis. Sobre esse fato, Xavier (2020, 

no prelo), ressalta que o país sofreu mudanças, “sobretudo, pelos esforços de construção 

democrática que seguiram com o fim do regime militar (1965-1985), tendo seu marco 

institucional a Constituição de 1988” (p. 3). E que essas “mudanças incluíram a expansão da 

escola de massas e a consequente ampliação do número de professores atuantes nas redes 

públicas de ensino (XAVIER, 2020, p. 3). 

Diante desse contexto histórico sobre a caminhada da violência armada, consideramos 

oportuno citar a palestra da profª Vera Candau39 sobre Cotidiano escolar e violência, 

apresentada na abertura da I Jornada Escola e Violência, evento realizado em 1999 pelo NEC 

– Núcleo de Educação Continuada, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense/Uerj. 

Nessa oportunidade, Candau (1999) tratou o tema do cotidiano escolar e da violência a partir 

da ótica dos direitos humanos. A estudiosa buscou ressaltar os dados históricos sobre a 

sociedade Latino-Americana e o Brasil. E foi enfática ao dizer que o fenômeno da violência 

atravessava toda a história de formação política brasileira.  

Em seu diálogo, a Profª. Vera Candau, traça uma “linha do tempo” sobre a temática 

com dados desde a nossa colonização. Na sequência, ela destaca a década de 1980 como uma 

nova forma de olhar para a violência social. Ela afirma que esse tipo de violência adquire 

muitas formas de se apresentar. De acordo com Candau (1999), há a criação de uma “nova 

configuração” do fenômeno da violência. A autora faz uma reflexão sobre a criação de uma 

“cultura da violência” e fala do envolvimento de sujeitos cada vez mais novos nas questões 

das pluralidades de redes de violência e na naturalização e banalização da violência em sua 

realidade. 

Vera Candau (1999) já dizia que a violência social e a violência escolar estão 

relacionadas, mas esta relação não pode descolar uma da outra. Não pode ser vista de modo 

mecanicista e simplista. É preciso, para a autora, que estejamos cientes de que há a 
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 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-GMXd85ZVBA. Acesso em: 12 jan. 2019. Não entramos 

em artigos publicados sobre o tema abordado, porém, a palestra tornou-se parte de nossa pesquisa por estar 

afinada ao tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=-GMXd85ZVBA
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necessidade de tratar de violência com a ideia de complexidade, multicausalidade (causa 

econômica, simbólica, por uso de armas, facas etc.), numa dimensão estrutural (desigualdade, 

distribuição de renda) e cultural (valores, práticas sociais) e de estilo de vida. E ter 

consciência de que a escola produz violência. Sobre isso, ela aponta para as manifestações de 

ameaças e agressões verbais e físicas entre alunos, professores e vice-versa; o assédio do 

narcotráfico; a existência de uma cultura de violência; a violência familiar; as pichações e 

depredações. E ainda lembra que a educação escolar trabalha no âmbito da violência 

simbólica, típica da escola, das subjetividades que alcançam a violência. 

Em 2001, Zaluar e Leal chamam atenção para a escola pública como instituição 

representante de um governo e como a violência “extramuros” influencia as atividades 

pedagógicas e as formas de convivência dos grupos. E em 2002, Marcelo Burgos retrata o que 

percebe como pesquisador: 

[...] chama a atenção o clima de terror experimentado pelos moradores, 

decorrente das disputas violentas por territórios e poder entre os grupos que 

lideram o comércio ilegal de drogas. Na ausência de proteção das instâncias 

do aparato estatal, moradores sem envolvimento com o tráfico de drogas são 

obrigados a deixar suas casas, muitas vezes no meio de fogo cruzado 

provocado pela guerra entre policiais e traficantes ou entre quadrilhas rivais 

(p. 397).  

Burgos (2002), mesmo não citando as escolas nesse recorte de seu texto, ilustra o que 

acontece nas comunidades em que há o domínio de facções criminosas. Ele cita a falta de 

segurança pública naqueles locais e o avanço do que ele chama de “fogo cruzado”. O que 

podemos pensar sobre o que se passa com essas famílias, o comércio e as escolas nesses 

locais? 

Eduardo Ribeiro (2013), em “Vizinhança, violência urbana e educação do Rio de 

Janeiro: efeitos territoriais e resultados escolares”, em que o autor diz que toda escola está 

localizada em um território, um espaço social capaz de alterar a rotina de suas atividades 

cotidianas, do processo de ensino-aprendizagem ou, até mesmo, de suas interações internas, 

no universo intramuros, entre os diferentes atores que fazem parte do que a sociologia da 

educação comumente denomina como comunidade escolar.  

Em 2015, a pesquisadora Ana Siqueira Monteiro lançou o livro “Prática pedagógica 

no cotidiano de uma escola da favela”, publicado em 2015, reflete sobre “de que maneira o 

professor que atua em comunidade de risco desenvolve seu fazer pedagógico, frente a uma 

realidade social deficitária de várias ordens?”. A autora entrevistou professores de sala de aula 

e alunos e sua base teórica foi sustentada nas concepções de Michel de Certeau e outros 

autores do cotidiano. 
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Ainda sobre o tema, Edson Diniz Nobrega Junior, assim como Ribeiro  

(2013) desenvolve sua pesquisa acadêmica tendo como cenário a vizinhança, isto é, “a relação 

escola-família-vizinhança na favela da Maré e o Programa Escolas do Amanhã/Bairro 

Educador” (2017). A reflexão se faz acerca das relações entre escolas públicas, famílias de 

origem popular e vizinhança escolar, tendo como referência territórios pobres da cidade, 

notadamente o conjunto de favelas da Maré. A abordagem passa pelas novas formas de 

educação prioritária e compensatória para escolas em territórios vulneráveis e pelo tema da 

violência acompanhado do “efeito-vizinhança” e da cultura da escola. O autor teme que a 

violência possa limitar as oportunidades das crianças, adolescentes e adultos em garantir os 

seus direitos pela educação pública de “qualidade”. Escolhemos esta tese em virtude da sua 

capacidade de refletir de forma transparente sobre a importância da escola na preparação das 

nossas crianças, juventudes e adultos. E no decorrer da exposição crítica, o autor, com sua 

maestria, põe à mesa um conceito que nos é caro, a “vizinhança”. Acreditamos, assim como o 

autor da tese citada, que há o “efeito-vizinhança” e que, portanto, a escola pode ser 

influenciada por seus efeitos. 

Mais recentemente, em 2019, o livro virtual “Rio sob intervenção” foi publicado 

gratuitamente no site da Biblioteca de Segurança40 com os resultados de uma pesquisa de 

opinião que investiga aspectos associados à segurança pública no Brasil e, especificamente, 

no Rio de Janeiro. O livro contou com os artigos apresentados no Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública por diversos autores pesquisadores brasileiros que investem em estudos 

sobre segurança pública. De acordo com seus criadores, o objetivo foi “oferecer uma visão 

ampla sobre medo, risco e vitimização da população carioca. O livro é uma coletânea de 

artigos desenvolvidos a partir de pesquisas acerca da violência armada nos bairros do Rio de 

Janeiro. Alguns artigos, como os que vamos citar, ainda que não tratem diretamente das 

escolas e da educação mostram os conflitos que cercam alguns bairros e a falta de segurança 

daqueles que moram ou trabalham em seu interior. Podemos citar os artigos de: Samira Bueno 

e Renato Sérgio de Lima, “Por uma nova política de segurança pública”; o de Arthur Trindade 

e Daniel Cerqueira – “Que tiro foi esse?”; o do autor João Trajano Sento-Sé cujo tema é “A 

crise no Rio e as instituições em frangalhos: corra que a polícia vem aí – versão Rio”; Ignácio 

Cano com o título “A especificidade da segurança pública no Rio de Janeiro”; a autora Ibis 

Pereira contribui em seu texto, “Sobre os homens, a guerra e o medo ela retrata” e Rosilene 

Miliotti que de forma didática anuncia seu ponto de vista logo no título de seu texto: 
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 Disponível em: https://www.bibliotecadeseguranca.com.br/. Acesso em: 19 out. 2019. 

https://www.bibliotecadeseguranca.com.br/
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“Estimular o medo para controlar a sociedade.”  

Embora algumas das obras citadas sob a escolha da pesquisadora não sejam 

específicas da área da educação, pois, ainda há poucos estudos sobre a violência armada nesta 

área do conhecimento, elas têm interseção com nosso tema, pois nelas se pode perceber que 

medo e a insegurança ligados à violência armada, assim como a precariedade das políticas de 

segurança e o risco constituem parte da engrenagem do avanço dos criminosos nas 

comunidades. Observa-se que que “nesses territórios, a escola e os professores enfrentam 

graves dificuldades para criar uma cultura cívica geradora de solidariedade e de participação 

política”, como assinala Xavier (2020, no prelo). Acreditamos que essas escolas são vistas 

como uma instituição que seus atores envolvidos no seu funcionamento sejam capazes de 

viabilizar os sonhos e as oportunidades educacionais do homem ordinário (CERTEAU, 2017) 

morador daquele bairro, dos alunos, professores e dos diretores. Caso contrário, elas não 

resistiriam àquele local.  

Nesse sentido, a fim de desenhar o clima de insegurança que invade as escolas, 

recorremos a informações do jornal “Extra Online”. Na exploração de seu acervo, usando 

como filtro de busca, as palavras “violência” e “escola” em par, com recorte de data de 

publicação (fevereiro a julho de 2017), obtivemos os seguintes resultados: 

Quadro 3 – Violência que mata: escolas públicas do Rio de Janeiro (2017) 

Mês Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Resultados 30 16 57 38 65 3 

Páginas encontradas 20 10 30 21 32 8 

Fonte: Elaboração própria com base no acervo do jornal “Extra Online” (2017)
41

. 

Para definir o título do quadro 3, “Violência que mata: escolas públicas do Rio de 

Janeiro” – seja qual for a referência usada para ilustrar o que acontece nos espaços de 

educação do Rio de Janeiro, parte do princípio de nunca se conseguirá representar 

efetivamente a realidade em questão. No entanto, as marcas acumuladas ao longo das vidas 

pelos envolvidos, podem se tornar couraças, sendo dificilmente apagadas. Prédios com 

buracos de tiros, invadidos por traficantes ou policiais transformam-se em monumentos pela 

ordem do medo, da dor, do terror e da morte.  

O seguinte quadro, publicado pelo “Extra Online”, em março de 2017, e que pode 

também ser encontrado no site da SME-RJ, ilustra a situação:  

                                                 
41

 O material foi levantado do mês de fevereiro a julho de 2017.  Disponível em: 

http://acervo.extra.globo.com/resultados/?a=viol%C3%AAncia+na+escola&ye=2017&mo=2. Acesso em: 18 jul. 

2017. 
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Figura 3 – Rotina da violência em escolas 

 
Fonte: “Extra Online” (2017)

42
. 

De acordo com a reportagem publicada pelo mesmo jornal no dia 13 de março de 

2017, durante o ano letivo de 2016, a cada dia, em média, três escolas da rede municipal do 

Rio de Janeiro deixaram de abrir por força da violência associada ao tráfico de drogas. Um 

levantamento realizado pela SME-RJ, conforme informa o jornal, destacou que essa média 

parece se manter nos primeiros 22 dias letivos de 2017, ano em que, a cada dia, 2,95 escolas 

não abriram pelo mesmo motivo. 

Importa notar, a partir das referências da Figura 3, que no período observado algumas 

escolas da Maré foram fechadas temporariamente e muitos alunos ficaram sem acesso às aulas 

devido à ocorrência de tiroteios no enfrentamento entre facções criminosas rivais ou em 

operações policiais. Diante das informações obtidas através do jornal, podemos observar que 

os bairros mais afetados são: Maré (Zona Norte) e Cidade de Deus (Zona Oeste).  

Para entender tais territórios, inspiramo-nos no conceito de bairros de que fala 

Certeau, Mayol e Giad (2013) quando os define como um espaço público e também privado, 

com práticas coletivas, marcados pela “organização da vida cotidiana que se articula ao 

menos segundo dois registros: os comportamentos e os benefícios simbólicos” (p. 38). De 

toda sorte, também são caracterizados por uma arquitetura criada e usada pelos habitantes e 

pelos que transitam de forma provisória (visitantes, trabalhadores e andarilhos, entre outros).  

Ainda sobre o bairro, pode-se dizer que seja uma parcela do espaço urbano, um 

pedaço da cidade. De forma que, ao olharmos para territórios conflagrados pela violência 
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 Disponível em: http://acervo.extra.globo.com/resultados/?a=viol%C3%AAncia+na+escola. Acesso em: 13 

mar. 2017. 
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armada, é preciso considerar, nesse espaço, as múltiplas culturas que se inserem nas práticas 

dos habitantes e de seus visitantes, considerando que ali há “sempre uma pessoa e o mundo 

físico e social” (CERTEAU; MAYOL; GIAD, 2013, p. 43). Sendo exposto, pela mídia falada 

e escrita, numa proporção exaustiva de declarações, como um lugar violento, acaba-se por 

fixar a imagem de um lugar “sem lei”. Essa é a linguagem que alimenta o imaginário popular 

sobre esse lugar e sobre outros semelhantes. Essa linguagem massificante “circula por todas 

as nossas cidades. Fala à multidão e ela a fala. É o nosso, o ar artificial que respiramos o 

elemento urbano no qual temos que pensar” (CERTEAU, 1995, p. 41). Cria-se, para aquele 

bairro, uma imagem construída por uma linguagem só, capaz de marginalizar todos os sujeitos 

que moram no referido lugar ou se avizinham a ele. 

A partir desse olhar, buscamos refletir as relações do diretor escolar com a vizinhança, 

compreendendo esse bairro como o lugar de seu trabalho, marcado pela necessidade, pelo 

reconhecimento e pela construção de sua vida cotidiana, pública e privada.  

1.2 A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO E OBJETO DE ESTUDO: UMA AÇÃO ENTRE O EU 

E OS OUTROS  

Como dito anteriormente, a escolha de concentrar a atenção da pesquisa em docentes 

que se tornaram diretores nas escolas públicas que funcionam em prédios compartilhados,43 

em territórios conflagrados pela violência armada, passa por um critério fundante ligado à 

minha44 trajetória como professora da rede estadual. A partir dessa experiência em escolas 

públicas do Rio de Janeiro desde os anos de 1990, entendemos a importância de se discutir a 

questão acerca da construção de uma identidade docente sob o ponto de vista daquele que 

passa a exercer a função de diretor em escolas situadas em “bairros problemáticos”. As 

entrevistas que tivemos a oportunidade de realizar, tanto no momento da conversa quanto em 

suas transcrições, nos “cutucaram”, por assim dizer, e alimentaram a nossa primeira questão. 

Um exemplo marcante foi o de um jovem diretor, que vamos chamar de Zeus,45 em sua 

primeira atuação na função de direção escolar em uma escola no bairro do Catumbi, zona 

Central do Rio de Janeiro. Retratando temas que fizeram parte da trajetória de pesquisadora e 

que nos aproximou da nossa própria realidade. Nesse momento, aprofundou-se a compreensão 

                                                 
43

 Iremos nos referir, por vezes, às escolas em prédios compartilhados com o termo “escolas compartilhadas”.  
44

 Cabe ressaltar o uso da 1ª pessoa do singular está relacionado às referências da trajetória pessoal da 

pesquisadora, assim como da interação enquanto entrevistadora com os docentes participantes da pesquisa. 
45

 Usaremos um nome fictício escolhido pela pesquisadora e então, manter o compromisso com o anonimato dos 

entrevistados e das escolas em que atuam. 
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da importância de se falar de um “lugar” da docência que, a meu ver, parecia estar 

invisibilizado pelos apelos administrativos que, culturalmente, o haviam construído.  

Em 2015, sobre essa situação, ao discorrer acerca a sua trajetória, Zeus enfatiza o 

período em que assumiu a direção de uma escola em meio à conturbada saída de outro colega 

que exercia essa função. Ele nos conta que: 

Nenhum professor quis assumir [a direção] em 2013. Na última hora eles 

[agentes do governo estadual] acabaram mandando um diretor para a 

unidade. Só que esse diretor deixou também bem claro que ele estava ali de 

forma provisória. E avisou que, ou alguém [docente] da escola assumiria a 

escola ou a escola fecharia. E já em 2014 eu tinha conseguido ficar somente 

nessa escola. Então, eu acabei aceitando o “convite” para assumir a direção 

como adjunto. Tive que sair da sala de aula. Só assim passei a ter noção do 

que é a parte administrativa de uma escola, principalmente em uma escola 

em uma área de risco. Então, nós tínhamos dentro da escola inúmeros alunos 

que estavam armados, porque aqui é um ambiente problemático. É um 

ambiente perigoso. Então, você vai trabalhar sabendo que você tem de 

quinze a vinte alunos ali dentro da escola que estão armados, que podem 

reagir a uma entrada da polícia na escola ou a uma entrada de traficantes de 

facções rivais. E aí como é que você trabalha com isso? Como é que você 

chama a atenção de um aluno? Você reprime alguma atividade errada desse 

aluno sabendo dessa condição? Então, a gente conseguiu fazer um trabalho 

até que interessante de convencimento, de explicar para ele [aluno] que 

apesar da situação dele, ele poderia aproveitar algo que a escola estava 

oferecendo. E de 2014 até a minha saída agora em junho de 2016, você 

chegava na escola e você não tinha alunos à toa no corredor. Só que era uma 

situação bem conflituosa. 

Ao ouvir as palavras regadas de emoções do participante da pesquisa, percebi uma 

decepção de sua parte por ter de sair de sala de aula, mas Zeus não fala que deixou de ser 

professor, ao contrário, continua a sua entrevista apontando as dificuldades de estar numa 

função da qual não conhece os protocolos técnicos. Mostra-se, revelando emoções 

contraditórias. Ao sair de sala de aula, ele indica que, embora para ser diretor de uma unidade 

escola pública há que ser professor, esse profissional precisa de competências técnicas 

específicas que não dispõe. Ele aprende na prática cotidiana. É o que ele diz, quando afirma: 

“passei a ter noção do que é a parte administrativa de uma escola, principalmente, em uma 

escola em uma área de risco”. Sobre área de risco, Zeus declara que:  

Na verdade, o que acontece, ano passado, em maio de 2015, teve uma 

tentativa de invasão do Comando Vermelho aos morros da Coroa e da 

Mineira que é da facção criminosa Amigos dos Amigos. Por conta desse 

evento, foi [sic] praticamente três horas de tiroteio, saiu na mídia, e a escola 

estava em funcionamento na hora. Então, nós tivemos que dar o nosso jeito 

para proteger os alunos e os profissionais para que ninguém fosse atingido 

por nenhuma bala, por nenhum tiro. Nós comunicamos e ficamos 

praticamente uma semana inteira fechados sem poder trabalhar por conta do 

clima de insegurança. A gente tinha de tudo, pessoas que invadiam a escola 
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para vender ou consumir drogas, tinha sempre o risco de uma tentativa de 

facções rivais invadirem a escola por conta dos estudantes que estavam ali. 

A escola é rota de fuga. Nos fundos da escola tem uma grade com um buraco 

imenso, que por mais que o município [escola municipal que compartilha o 

prédio] e o estado fechem, o buraco novamente é aberto. Essa é uma forma 

de se chegar da rua até a comunidade e vice-versa. Os professores mais 

antigos contam histórias de que, no meio da aula, eles eram interrompidos 

por bandidos que simplesmente tiravam alunos de sala de aula e nunca mais 

esses alunos eram vistos. Graças a Deus, nesses últimos anos que eu estive 

lá, nunca aconteceu tais invasões. 

Zeus não se limita a descrever o cotidiano de sua escola. Relata também sobre a 

estrutura do prédio escolar onde trabalha, compartilhada com uma escola municipal que 

atende a 1ª e a 2ª etapa do Ensino Fundamental. Ele conta ainda os problemas que a escola 

tem com alguns sujeitos vizinhos da escola. E ilustra o seu relato, mostrando sua realidade ao 

mesmo tempo em que faz um caminho discursivo até chegar a um ponto que parece ser mais 

sensível, tal como se pode observar a seguir:  

A iluminação da escola é muito ruim, só agora quando eu saí que finalmente 

iluminaram o pátio externo. Tem um estacionamento na frente da unidade 

que agora que foi iluminado, mas ali também era um ponto de venda e 

consumo de drogas muito grande. Então quando os professores chegavam 

para trabalhar e que tinham que passar por ali tinha essa áurea de medo. E eu 

acho que o episódio mais triste pra mim foi em maio quando, depois de uma 

dessas invasões de elementos externos... Não foi nem aluno, era um rapaz 

que nem estava matriculado. Ele invadiu a escola, invadiu uma sala de aula, 

ameaçou a professora, causou um problema dentro da aula. Eu fui chamado, 

conseguimos tirar esse rapaz da sala de aula, mas ele continuou oferecendo 

resistência. Aí eu não tive opção, tive que chamar a polícia para poder fazer 

com que ele saísse da unidade. Ele conseguiu fugir, apesar da presença 

policial e alguns dias depois ele retornou. Para a nossa sorte, estava tendo 

uma blitz da polícia na porta da escola. E ele retorna de bicicleta e faz a 

ameaça para o meu diretor adjunto, dizendo que naquele dia ele não iria 

fazer nada. Mas ele queria dizer que não tinha gostado da forma como a 

polícia tinha abordado ele no dia seguinte e que ele voltaria com mais dois 

amigos para matar o diretor adjunto e matar o diretor geral, que no caso seria 

eu. Imediatamente nós comunicamos à Secretaria de Educação o que 

aconteceu, o pessoal da Seeduc, que optou por nos afastar da escola. Então, 

eu fiquei do dia 9 de maio ao dia 27 de junho sendo responsável pela escola, 

mas de casa.  

Sensibilizado por lembrar desses momentos, Zeus faz o seu relato entre lágrimas. Mas 

assim que ele conta que passou a trabalhar de casa como diretor, uma questão se impõe. Nesse 

caso, com a saída da direção geral e adjunta, quem se tornou o gestor substituto? É preciso 

lembrar que Zeus fala de uma escola noturna de Ensino Médio localizada, como ele diz, num 

“ambiente problemático e perigoso”, mencionando ainda o sentimento de medo que o lugar 

inspira. Contudo, Zeus conta que precisou deixar a escola não porque desejasse, até porque o 

medo, segundo ele, já existia antes dele passar a exercer função de direção. O que o fez sair, 
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assegura, foi ter sido ameaçado de morte por alguém daquela comunidade. No entanto, 

complementa, todos os docentes que trabalham em ambientes “problemáticos” têm 

conhecimento e supõem os riscos a serem enfrentados, ainda que não esperem ser diretamente 

afetados por eles. De acordo com o entrevistado, há uma percepção da escola como uma 

oportunidade de transformação para os alunos “problemáticos”. 

Nós [professores e direção] conseguimos de certa forma “pegar” alunos que 

eram do tráfico. Eu mesmo já tive aluno que, falaram pra mim, que tinha 

abandonado o tráfico porque viram na escola, pela primeira vez [pausa 

emocionada]. Uma opção. Então, esses alunos vão se formar esse ano [2017] 

e eu não vou estar lá. Eu queria muito estar lá com eles e não posso. 

Independente do que me foi dito depois [pela direção da escola municipal e 

pelos alunos], que o garoto falou por falar. Que ele não era bandido. Mas é 

uma ameaça que nós sofremos e que não temos como determinar se é 

verdade ou não. E o Estado não tem como nos dar segurança. 

Depois desse exemplo com trechos da entrevista dada por Zeus, a fim de mostrar 

cenas e sentimentos que me reportaram à minha própria trajetória – contribuindo assim para 

que a construção do sujeito e objeto neste trabalho se configurasse como uma ação entre o eu 

e os outros – volto à descrição do recorte empírico da pesquisa. A amostra foi composta por 

10 docentes que se tornaram diretores de escolas públicas municipais46 ou estaduais.47 Foram 

convidados docentes, de qualquer gênero, atuantes em territórios conflagrados pela violência 

armada na cidade do Rio de Janeiro. 

Foram visitadas cinco escolas públicas estaduais e cinco municipais na cidade do Rio 

de Janeiro, respectivamente de Ensino Médio e Fundamental, que funcionam sob o sistema de 

compartilhamento de prédios:48 pela manhã, atendem o público do Ensino Fundamental I e/ou 

II; e, à noite, recebem os alunos do Ensino Médio regular e/ou da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). 

                                                 
46

 Pesquisa processo nº 07/006.510/2017 – Aprovada – Secretaria Municipal de Educação (SME/RJ). 
47

 Pesquisa processo nº E03/007/5111/2017 – Aprovado – Secretaria Estadual de Educação (Seeduc/RJ). 
48

 Termo de Cessão de uso do Imóvel Estadual – Lei Complementar no. 20 de 1 de julho de 1974. Constam 

também na Lei complementar nº 08/77 e no Decreto estadual nº 30.200/2001, que regulamenta, entre outras 

matérias, a responsabilidade pela gestão administrativa e financeira da unidade escolar. E, recentemente, em 25 

de setembro de 2017, um mês após a publicação da Resolução Seeduc nº 5.549/2017, o então secretário da SME 

anuncia a Resolução SME nº 18, de 25 de setembro de 2017. Disponível em: 

http://www.rioeduca.net/rioeduca/DOCUMENTOS%20SME/LEGISLAÇÃO/2017/RESOLUÇÕES/SME/RESO

LUÇÃO%20SME%20Nº%2018%20de%2025%20de%20setembro_Criação%20de%20Comissão%20para%20di

rimir%20eventuais%20conflitos.pdf. Acesso em: 24 jul. 2018. 

Uso do Termo de Cessão de Uso n.º 251/2011, para compartilhamento de prédios escolares. – Resolução 

SEEDUC/RJ nº 5127/2014 (D.O Estadual: Ano XL – nº 136 – Parte 1 – 29 de julho de 2014) e Resolução 

SME/RJ Nº 18/2017. Disponível em: 

http://www.rioeduca.net/rioeduca/DOCUMENTOS%20SME/LEGISLA%C3%87%C3%83O/2017/RESOLU%C

3%87%C3%95ES/SME/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SME%20N%C2%BA%2018%20de%2025%20de%

20setembro_Cria%C3%A7%C3%A3o%20de%20Comiss%C3%A3o%20para%20dirimir%20eventuais%20confl

itos.pdf. Acesso em: 12 jun. 2018. 

http://www.rioeduca.net/rioeduca/DOCUMENTOS%20SME/LEGISLA%C3%87%C3%83O/2017/RESOLU%C3%87%C3%95ES/SME/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SME%20N%C2%BA%2018%20de%2025%20de%20setembro_Cria%C3%A7%C3%A3o%20de%20Comiss%C3%A3o%20para%20dirimir%20eventuais%20conflitos.pdf
http://www.rioeduca.net/rioeduca/DOCUMENTOS%20SME/LEGISLA%C3%87%C3%83O/2017/RESOLU%C3%87%C3%95ES/SME/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SME%20N%C2%BA%2018%20de%2025%20de%20setembro_Cria%C3%A7%C3%A3o%20de%20Comiss%C3%A3o%20para%20dirimir%20eventuais%20conflitos.pdf
http://www.rioeduca.net/rioeduca/DOCUMENTOS%20SME/LEGISLA%C3%87%C3%83O/2017/RESOLU%C3%87%C3%95ES/SME/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SME%20N%C2%BA%2018%20de%2025%20de%20setembro_Cria%C3%A7%C3%A3o%20de%20Comiss%C3%A3o%20para%20dirimir%20eventuais%20conflitos.pdf
http://www.rioeduca.net/rioeduca/DOCUMENTOS%20SME/LEGISLA%C3%87%C3%83O/2017/RESOLU%C3%87%C3%95ES/SME/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SME%20N%C2%BA%2018%20de%2025%20de%20setembro_Cria%C3%A7%C3%A3o%20de%20Comiss%C3%A3o%20para%20dirimir%20eventuais%20conflitos.pdf
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A pesquisa cumpriu os ritos legais a fim de salvaguardar a integridade dos 

participantes, tendo sido o projeto submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CAAE: 10903719.3.0000.5582).49 Nesse sentido, observamos a Resolução 510/2016, que 

dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, homologada 

pelo Conselho Nacional de Saúde, ressaltando-se o envolvimento de riscos. Com efeito, 

reconhecemos a complexidade da questão e a necessidade de uma perícia específica do 

pesquisador a fim de identificá-los e saná-los. Um pesquisador imprudente pode prejudicar a 

própria investigação. Pode, por exemplo, em entrevistas gravadas, demonstrar uma exagerada 

ansiedade para obter a resposta que deseja ouvir e, com isso, resultar no desconforto do 

entrevistado, inibindo o seu relato. 

Na presente pesquisa, mantivemos o sigilo das fontes consultadas, garantindo-se o 

anonimato dos participantes, de acordo com as recomendações das Secretarias de Educação 

envolvidas e ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).50 Quanto ao tratamento dos riscos dos 

envolvidos, identificamos três situações críticas, que podem expor indevidamente os 

entrevistados: 1) quando relatam abertamente suas trajetórias docentes até chegarem à função 

de direção dentro de uma escola regulamentada pelos governos estadual e municipal; 2) em 

seus depoimentos sobre a escola pública que dirigem, durante os quais podem emergir críticas 

ou comentários sensíveis sobre o prédio escolar, o funcionamento, a estrutura, os professores, 

os alunos, as normas, o entorno, a supervisão dos agentes governamentais etc.; e 3) talvez a 

mais importante, consiste no fato de dirigirem escolas situadas em bairros dominados pelo 

tráfico de drogas ou por milícias, sujeitos à violência armada no embate com operações 

policiais e outros confrontos. Falar de tudo isso pode não ser fácil. Pode expor os professores 

entrevistados, podendo até mesmo prejudicar o seu desempenho institucional e a sua 

integridade física. 

Por isso, para que os riscos sejam controlados, é preciso conhecer o tema de forma 

aprofundada, manter uma conversa clara sobre as questões da pesquisa, apresentar 

previamente o roteiro de perguntas, assim como o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Resolução CNS 510/16 – Apêndice 3), a ser assinado em duas vias, pelo 

entrevistador e entrevistado, assegurando a esse último uma das vias. Impõe-se ao 

                                                 
49

 Consta em anexo 1. 
50 1º) O pesquisador deverá orientar-se avaliando se o projeto é passível de análise por um Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP – anexo 1); 2º) O pesquisador deve realizar seu cadastro na Plataforma Brasil 

(www.saude.gov.br/plataformabrasil); 3º) Preencher dados do projeto e pesquisador no “sistema” Plataforma 

Brasil. Uma importante observação é preencher escolhendo o campus no qual está lotado; 4º) Aguardar o 

encaminhamento do projeto (realizado automaticamente junto à Plataforma) a um CEP de instituições 

cadastradas no Conep; 5º) O pesquisador deve sempre acessar a Plataforma Brasil para acompanhar o andamento 

das avaliações. 
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pesquisador, sobretudo, a capacidade para entender os silêncios e os desvios do assunto 

requerido, além de atentar para os comentários feitos depois que se desliga o gravador. 

Impõe-se, por fim, cautela na análise e na divulgação dos resultados da pesquisa, sempre com 

a preocupação de não expor os diretores entrevistados a situações constrangedoras. 

Ponderamos que o TCLE, como principal documento de aliança e alinhamento entre 

pesquisador e entrevistado, não elimina os riscos de uma pesquisa, mas que esclarece os 

pontos relativos aos direitos e deveres de ambos. De fato, o Termo normatiza as ações do 

pesquisador e colabora na prevenção de dano moral, físico ou psicológico ao entrevistado. 

Além da obrigatoriedade do consentimento e a responsabilidade de garantia da 

confidencialidade, o TCLE, em linhas gerais, deve deixar claro o assunto da pesquisa, os 

procedimentos a que o entrevistado estará sujeito, bem como os riscos para o entrevistado. No 

caso desta pesquisa, o acordo quanto ao anonimato foi prioridade, uma vez que se elegeu 

como metodologia e técnica, a história oral, colhida por entrevista gravada.  

No que tange aos benefícios da pesquisa, a Resolução nº 510/2016 recomenda em seu 

Art. 2º, inciso III que o pesquisador esteja atento para que a investigação resulte em 

contribuições positivas “para o ser humano, para a comunidade na qual está inserido e para a 

sociedade”, sob a perspectiva do “respeito aos direitos civis, sociais, culturais e a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado”. 

Nesse sentido, acreditamos que a participação do diretor escolar em nossa pesquisa, 

além gerar conhecimentos sobre a carreira docente, poderá visibilizar o tipo de gestão 

praticado nas escolas, municipal e estadual; os modelos de formação para diretor escolar; o 

trabalho em escolas públicas em territórios conflagrados pela violência armada; e, 

consequentemente, colaborar com a atualização do Campo da História da Educação 

Brasileira.  

Quanto ao participante da pesquisa, o participante – ao aceitar de forma voluntária a 

entrevista –, a princípio, adquire ou confirma a percepção do reconhecimento do seu valor 

profissional para a sociedade. Com isso, acreditamos que o benefício da pesquisa para o 

entrevistado contribua para a sua autoestima, seu ideal social e político, seu desejo de 

mudança, de transformação social, ou simplesmente sua aspiração de ser um colaborador 

generoso com relação ao estudo acadêmico, o que pode lhe trazer sensação de felicidade, de 

competência e sentimento de bem-estar social.  

Consideramos que os desfechos ou eventos ou, ainda, a variável “alvo”, deverão ser 

definidos antes dos resultados da pesquisa e pode ser desenvolvido, a nosso ver, a partir da 

seguinte pergunta: Qual é a relevância desta pesquisa para a comunidade científica e para a 
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sociedade? Como desfecho secundário, consideramos também a devolutiva dos resultados da 

pesquisa, incluindo as reflexões deles decorrentes, a ser realizada pessoalmente. 

Resumidamente, tanto para a sociedade em geral quanto para o pesquisador e 

participante da pesquisa, os benefícios vão do ganho de conhecimento, percepção e 

entendimento sobre o tema e sobre o outro ao reconhecimento do trabalho do participante e do 

orientador da pesquisa e à valorização da instituição vinculada à pesquisa.  

Nossa intenção é a divulgação da pesquisa, com a publicação de artigos em revistas e 

outros periódicos especializados, e pela participação em congressos científicos na área das 

Ciências Humanas, com foco na Educação e, mais especificamente, em História da Educação 

e em História Oral.  

1.2.1 Escolas públicas selecionadas e seus vizinhos 

Antes de selecionar as escolas, fez-se uma pesquisa sobre elas. Para tanto, foram 

utilizados o Censo 2017, a plataforma QEdu51 e Latitude Educação Georreferenciada.52 

Buscava complementar os dados expostos nos veículos de informação virtual com a 

observação presencial durante a visita preliminar, com o intuito de obter uma visão mis ampla 

a respeito da vizinhança das escolas selecionadas. 

                                                 
51

 Disponível em: https://www.qedu.org.br. Acesso em: 10 dez. 2018. 
52

 Disponível em: http://www.latitude.org.br/sobre/. Acesso em: 10 dez. 2018. 
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Quadro 4 – As escolas e os vizinhos 

Bairros visitados Os vizinhos da escola
53

 
Escolas (prédios 

compartilhados) 

Caju 

Mafuá; Manilha; Chatuba; Ladeira dos 

Funcionários; Quinta; Nossa Senhora da Penha; 

Nove Galo; Parque Alegria; Parque Boa Esperança; 

Parque da Conquista; Morro de São Sebastião; 

Parque Vitória; Vila Clemente
54

 

Escola Municipal das Grades 

 

Colégio Estadual das Grades 

Catumbi 
Coroa; Mineira; Fallet; Fogueteiro; Querosene; 

Zinco; São Carlos 

Escola Municipal das 

Memórias 

 

C.E. das Memórias Noturnas 

Freguesia Anil; Gardênia Azul; Cidade de Deus
55

 

Escola Municipal dos Pássaros 

e Jardins 

 

C.E. dos Pássaros e Jardins 

Praça Seca 

Chacrinha (divisa do Tanque e Praça Seca); 

Chacrinha do Mato Alto; Mato Alto; Fazenda Mato 

Alto; Bateau Mouche; Morro do Barão Morro (São 

José Operário); Baronesa; Comandante Luiz Souto; 

Chácara da Flora; Espírito Santo; José de Anchieta; 

São Marcelo; São Marciano; Morro da Boa 

Esperança; São Sebastião; Amigos da Aerobita; Bela 

vista do Mato Alto; Rua Albano (a partir do 252); 

Travessa Antonina; Vila José de Anchieta. 

Escola Municipal da Praça 

Seca 

 

Colégio Estadual da Praça 

Seca 

 

Tanque 

 

Caminho do Waldemar; Caxangá; 

Chácara do Tanque; Ladeira da Reunião; 

Morro da Reunião; Rua José Braga; Covanca; 

Dezoito; Morro da Caixa D’Água; Bela Vista. 

Escola Municipal Caixote 

 

Colégio Estadual Caixote 

Fonte: Elaboração própria. 

O Quadro 4 faz referência ao espaço geográfico das escolas a visitar, assim como 

apresenta a sua vizinhança. A intenção é proporcionar ao leitor uma visão sobre o contexto 

geográfico no qual as escolas escolhidas estão. Parte desses espaços é dominada pelo tráfico 

de drogas e alguns bairros dividem domínio com as milícias, como o bairro do Tanque. O fato 

não é novo, e alguns autores, Miliotti (2018), Nobrega Junior (2017), Cano (2012), Ribeiro 

(2008, 2013, 2014), Ruotti (2006) dentre outros têm investido em pesquisas que buscam 

mostrar as transformações que vêm ocorrendo no Rio de Janeiro em decorrência da violência 

armada e os possíveis impactos sobre as escolas que estão dentro de territórios ditos 

conflagrados ou em sua vizinhança.  

Quanto aos prédios escolares visitados, em sua maioria, apresentam uma arquitetura 

                                                 
53

 A busca foi realizada com a ajuda do Google Maps. Disponível em: https://www.google.com.br/maps/@-

22.8971848,-43.2584556,13z. Acesso em: 10 dez. 2018. Os morros e as favelas foram pesquisados no site: 

https://robertatrindade.wordpress.com/morros-e-favelas/. Acesso em: 10 dez. 2018. 
54

 Censo 2010 – Segundo o Instituto Pereira Passos (IPP). Disponível em: 

http://www.rio.rj.gov.br/web/ipp/exibeconteudo?id=4154861. Acesso em: 12 ago. 2017. 
55

 Em 1997, com a inauguração da “Linha Amarela”, a Cidade de Deus seria seccionada: de um lado os 

conjuntos Margarida, Gabinal etc. e, do outro, o restante das antigas glebas, as duas partes interligadas por 

passarelas. Fonte: historiadorio.com.br. 
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do tipo “caixote”.56 Todos os prédios têm muitas escadas, mas de modo geral não dispõem de 

elevadores e, em muitas escolas, não há a reserva sequer de um local onde possam ser 

posteriormente instalados. Em somente uma das escolas foi encontrado um elevador. Por ser 

uma escola municipal com compartilhamento do prédio, foi questionado sobre o uso daquele 

equipamento pelos alunos da escola estadual. As direções, tanto do município quanto do 

estado, em momentos diferentes, foram enfáticas em dizer que todos poderiam usar, mas que 

na prática o que “acontece é que, com a falta de verba para a manutenção, o elevador fica 

parado”. O que se percebeu é que, nas duas escolas, as direções usam as mesmas “táticas” 

para enfrentar o problema. Os diretores, quer da escola com elevador parado, quer das demais, 

procuram manter no primeiro andar as turmas em que há, por exemplo, aluno cadeirante, 

aluna com gravidez de risco que não possa subir escadas ou até mesmo aquele aluno/aluna 

que está momentaneamente com uma deficiência motora que o impede de subir escadas.  

Outra questão, ainda a respeito da acessibilidade, refere-se aos banheiros, que, 

segundo informações das plataformas citadas anteriormente, eram considerados “acessíveis”. 

Entretanto, ao visitar os prédios, foi observado que as maçanetas das portas não eram de 

alavanca, e que as torneiras estavam fora do alcance, por exemplo, de cadeirantes. As portas 

dos banheiros, embora sejam, na maioria, largas, deveriam ser ampliadas para facilitar a 

entrada de um colaborador junto com uma criança, adolescente ou adulto com dificuldade de 

locomoção que não seja usuário de cadeira de rodas. Observou-se que um dos banheiros, 

devido ao desgaste natural do uso continuado, mostrava um piso quebrado ou desnivelado, 

aparentemente necessitando de conserto. Também não foi percebido qualquer banheiro que 

oferecesse barras de segurança ao lado do vaso, da pia ou do boxe.  

É importante sinalizar que, embora nas plataformas constem informações sobre o 

segmento de Educação Especial, em algumas escolas somente um diretor fez questão de nos 

levar para conhecer a sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Na sala, 

mantém-se um serviço destinado a desenvolver atividades planejadas, além de orientações e 

avaliações por um professor especializado. Os atendimentos são realizados no contraturno 

para que o aluno realize sua rotina escolar no horário regular. E é considerado como um 

suporte para o professor do horário regular. 

Outro dado interessante diz respeito ao Índice de Desenvolvimento da Educação 

                                                 
56

 Foi uma arquitetura implantada no final dos anos 1960 no então governo de Carlos Lacerda com o objetivo de 

aumentar o número de matrículas na rede municipal. A intenção foi “ampliar as áreas de administração e serviço, 

acrescentar duas salas de aula e mais um pavimento para a instalação de uma quadra de esportes e vestiários, no 

térreo. Disponível em: http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/902-

modernismo-e-pedagogia-entre-a-qualidade-e-a-quantidade. Acesso em: 12 ago. 2017. 
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Básica (Ideb)57 das escolas pesquisadas. Nos sites, encontra-se o resultado de apenas algumas 

escolas. Para tirar a dúvida, retornamos à plataforma do Inep/MEC. Nessa busca, usando o 

código do censo, percebeu-se, por exemplo, que algumas escolas estaduais do Rio de Janeiro 

das metropolitanas III e IV não apresentam Meta/2017 e tampouco a nota do Ideb/2017. Ao 

perguntar aos diretores o porquê da não existência de dados, eles responderam que o número 

de alunos para a Prova do Saeb,58 ou Prova Brasil,59 não foi suficiente para a avaliação. O que 

isso quer dizer é que, sem as médias do Saeb ou da Prova Brasil, assim como sem os dados 

sobre as aprovações dos alunos no Censo Escolar, não é possível determinar o Ideb. 

Para esclarecer, a Escola Estadual do Ensino Supletivo João de Camargo foi extinta, 

em 2017, pela Seeduc/RJ durante o processo de encaminhamento da solicitação de pesquisa à 

SME/RJ. Somente ao dar entrada no processo de solicitação de pesquisa na própria 

Seeduc/RJ, fomos informados de que o compartilhamento havia sido extinto. Em função 

dessa situação, a Escola Municipal João de Camargo passou a não caber em nosso recorte 

inicial, tendo em vista o terceiro critério para a escolha dos diretores e suas unidades 

escolares, que prevê que as unidades escolares devam funcionar em prédios compartilhados 

(Seeduc/RJ e SME/RJ).  

Ao revelar o passo a passo, o que chamamos de “caminhada de praticante ordinário”, 

tivemos a impressão de estar desbravando “mundos” distintos aos nossos, dos pesquisadores. 

Isso mesmo, vamos chamar de “mundos no plural”, evidentemente concedendo a Certeau 

(1995) o crédito por tal ousadia. Em cada Secretaria de Educação, cada setor por onde 

passamos, conhecemos pessoas, observamos comportamentos, vivenciamos práticas diversas, 

dialogamos e, muitas vezes, ficamos bravos. Nessas caminhadas, também fomos observados 

e, provavelmente, nos ajuizaram.  

Ao selecionar as escolas para a entrevista, acatamos as seguintes orientações dos 

                                                 
57

 Disponível em: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/consulta-publica. Acesso em: 12 dez. 2018. 

58
 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é composto por um conjunto de avaliações externas em 

larga escala que permitem ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que 

possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado. 

O público-alvo, a partir de 2015, compõe-se de alunos do 5º ano, 9º ano do EF 3ª série do EM das escolas 

públicas e particular (por amostragem). As avaliações são das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. 

Disponível em: http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb. Acesso em: 12 dez. 2018. 
59

 De acordo com a direção da escola, os alunos não fizeram a Prova Brasil. Assim, os cálculos não puderam ser 

feitos. A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações para 

diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional 

brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. Aplicados na quarta e oitava série 

(quinto e nono anos) do Ensino Fundamental, os estudantes respondem a itens (questões) de Língua Portuguesa, 

com foco em leitura, e matemática, com foco na resolução de problemas. No questionário socioeconômico, os 

estudantes fornecem informações sobre fatores de contexto que podem estar associados ao desempenho. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/prova-brasil. Acesso em: 12 dez. 2018. 
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representantes da Seeduc/RJ e da SME/RJ: mesmo com a autorização das Secretarias, o 

diretor não seria obrigado a nos atender; e a entrevista deveria ser realizada na escola, sem 

prejuízo para o andamento das práticas escolares. Tornar nossos participantes anônimos, 

assim como suas escolas de atuação.  

Com os cuidados citados acima, foram selecionadas para o desenvolvimento dessa 

pesquisa escolas municipais pertencentes às E/1ª60 e E/7ª61 Coordenadorias Regionais de 

Ensino (as CREs);62 e escolas estaduais lotadas nas chamadas Metropolitanas III e IV63 da 

Coordenadoria Regional Administrativa e Pedagógica de Ensino do Rio de Janeiro.  

Os quadros 5 e 6 a seguir apresentam, resumidamente, as escolas e suas localizações, 

assim como seus bairros; e informam o número de diretores participantes da pesquisa e suas 

respectivas datas das entrevistas.  

Quadro 5 – Escolas municipais da pesquisa
64 

Coordenadoria Bairro Escola Data da entrevista Nº de diretores 

E/1ª CRE 
Catumbi Escola Municipal das Chaves 02/04/2018 1 

Caju Escola Municipal das Grades 21/12/2018 1 

E/7ª CRE 

Freguesia 
Escola Municipal dos 

Pássaros e Jardins 
27/03/2018 1 

Praça Seca 
Escola Municipal da Praça 

Seca 
14/12/2018 1 

Tanque Escola Municipal Caixote 27/09/2018 1 
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 A 1ª CRE é responsável por 96 unidades escolares. Localiza-se na rua Edgard Godilho, 63 – Praça Mauá, na 

região do centro da cidade, e abrange os seguintes bairros: Saúde, Santo Cristo, Rio Comprido, Gamboa, Cidade 

Nova, Praça Mauá, Catumbi, São Cristóvão, Estácio, Mangueira, Cidade Nova, Paquetá, Centro, Santa Teresa – 

Morro dos Prazeres, São Cristóvão, Caju, Rio Comprido, Benfica, e Praça da Bandeira. Disponível em: 

http://webapp.sme.rio.rj.gov.br/jcartela/publico/pesquisa.do?cmd=listarEscolasDaCre&idSetor=1602. Acesso 

em: 3 set. 2017. 
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 A 7ª CRE é responsável por 180 unidades escolares, funciona na subprefeitura, localizada na Avenida Ayrton 

Senna, 2001 – Barra da Tijuca, e abrange os seguintes bairros: Anil (Jacarepaguá), Barra da Tijuca, Cidade de 

Deus, Camorim, Curicica (Jacarepaguá), Freguesia (Jacarepaguá), Gardênia Azul (Itanhangá), Gardênia Azul 

(Jacarepaguá), Pechincha (Jacarepaguá), Praça Seca, Recreio dos Bandeirantes, Rio das Pedras (Itanhangá), Rio 

das Pedras (Jacarepaguá), Tanque (Jacarepaguá), Taquara (Jacarepaguá), Vargem Grande (Jacarepaguá), 

Vargem Pequena (Jacarepaguá), e Vila Valqueire. Disponível em: 

http://www.riorio.com.br/assets/pdf/bibliotecascontempladas/ESCOLAS%20PUBLICAS%20MUNICIPAIS-

%207CRE%20102-RJ.pdf. Acesso em: 20 set. 2017.  
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 Competências da Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro no que tange as responsabilidades da 

Coordenadoria Regional de Ensino: Decreto n°: 43292 de 08 de junho de 2017. Disponível em: 

file:///C:/Users/Rafael/Desktop/competenciasSMEDec43292de08jun2017.pdf. Acesso em: 7 out. 2018. 
63

 O decreto nº 42.837 de 04 de fevereiro de 2011 confere nova redação ao art. 9º do decreto nº 42.791, de 06 de 

janeiro de 2011, que dispõe sobre a cessão de servidores públicos da Secretaria de Estado de Educação 

(Seeduc/RJ). 

Disponível em: 

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/view_pdf.php?ie=MTEyODg=&ip=MQ==&s=ODFjM2

NmOTliMDk1NmM4OTBlNjFjNDRjODMwNDFhNDE=&directlink=1&Orign=WebIndexer. Acesso em: 7 

out. 2018. 
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 Disponível em: 

http://webapp.sme.rio.rj.gov.br/jcartela/publico/pesquisa.do?cmd=listarEscolasDaCre&idSetor=1608. Acesso 

em: 10 out. 2018.  

http://webapp.sme.rio.rj.gov.br/jcartela/publico/pesquisa.do?cmd=listarEscolasDaCre&idSetor=1602
http://www.riorio.com.br/assets/pdf/bibliotecascontempladas/ESCOLAS%20PUBLICAS%20MUNICIPAIS-%207CRE%20102-RJ.pdf
http://www.riorio.com.br/assets/pdf/bibliotecascontempladas/ESCOLAS%20PUBLICAS%20MUNICIPAIS-%207CRE%20102-RJ.pdf
https://d.docs.live.net/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/8E88B528-4A9F-4784-BEA7-E2A76D7D497B/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/Library/Containers/com.apple.mail/Data/betemansur/Desktop/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/Downloads/tese%202019/bete2017/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/Library/Containers/com.apple.mail/Data/betemansur/Downloads/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/93FA0B86-CB4E-487F-A326-3E4F83424224/competenciasSMEDec43292de08jun2017.pdf
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/view_pdf.php?ie=MTEyODg=&ip=MQ==&s=ODFjM2NmOTliMDk1NmM4OTBlNjFjNDRjODMwNDFhNDE=&directlink=1&Orign=WebIndexer
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/view_pdf.php?ie=MTEyODg=&ip=MQ==&s=ODFjM2NmOTliMDk1NmM4OTBlNjFjNDRjODMwNDFhNDE=&directlink=1&Orign=WebIndexer
http://webapp.sme.rio.rj.gov.br/jcartela/publico/pesquisa.do?cmd=listarEscolasDaCre&idSetor=1608
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Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 6 – Escolas estaduais da pesquisa
65

 

Coordenadoria Bairro Escola Data da entrevista Nº de diretores 

Metropolitana 

III 

Catumbi C. E. das Chaves Noturna 08/05/2018 1 

Caju C.E. das Grades Noturna 01/10/208 1 

Metropolitana 

VI 

Freguesia 
C. E. dos Pássaros e Jardins 

Noturna 
27/11/2018 1 

Praça Seca C. E. da Praça Seca Noturna 
Não concedeu a 

entrevista 
1 

Tanque C.E. Caixote Noturna 27/09/2018 1 

Fonte: Elaboração própria. 

Ao expor os quadros 5 e 6 nesta seção, o principal propósito foi o de apresentar ao 

leitor o horizonte do recorte empírico desta pesquisa, aproximando-o da realidade vivenciada 

pelo pesquisador, aspecto que será tratado de forma narrativa no capítulo 2, procurando 

responder a quatro questões subjacentes à observação dos quadros acima: como se deu a 

escolha das Coordenadorias de Educação; dos bairros; das escolas a serem visitadas; e, 

finalmente, dos procedimentos adotados para o convite à participação na pesquisa aos 

diretores das unidades escolares, os nossos protagonistas.  

1.2.2 Os participantes da pesquisa: o protagonista  

Correspondendo ao combinado com a maioria dos depoentes, substituímos os nomes 

originais dos entrevistados por nomes fictícios. A ideia foi personificá-los, porém, mantendo-

os em anonimato, dando-lhes características de deuses do Olimpo.66 Nesse sentido, buscamos 

olhar para as escolas como “fortalezas”, com suas autoridades e poderes; culturas e saberes. 

Considerando que a escola serve de morada (mesmo que provisória) para os nossos atores, os 

bairros onde se localizam serão nomeados a princípio como Monte Olimpo. Aos professores, 

caberá o lugar dos deuses do Olimpo, refletindo seus encantamentos, mistérios e sentimentos; 

e a nós, a tarefa de ouvir as narrativas professorais e de refletir sobre suas práticas, os seus 

ensinamentos e emoções. A seguir, estão relacionados os pseudônimos dos entrevistados com 

os aspectos que nortearam as escolhas. 

Pandora: as seguintes características simbólicas levaram à adoção desse nome fictício 

para uma das entrevistadas: o fato dela ser filha primogênita e única; o valor sentimental pelas 
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 Os nomes dos participantes da pesquisa foram trocados para manter o anonimato.  
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 Refere-se Monte Olimpo que segundo a mitologia grega ficava localizado o “lar” dos deuses gregos. Fonte: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/409973/mod_resource/content/2/demgol_pt.pdf. Acesso em: 2 ago. 

2019. 
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memórias familiares, pelas lembranças acadêmicas e profissionais; e sobretudo, sua relação 

com a escola, que pode ser comparada à sua “caixa de Pandora”, onde sustenta tudo isso e 

mais, a sua vida. 

Teseu: de acordo com o dicionário de mitologia grega, esse nome significa “o homem 

forte por excelência”, tal qual o nosso entrevistado, que se mostrou combatente, articulado, 

sindicalizado, fazendo parte da Associação dos Diretores de Escolas Públicas do Estado do 

Rio de Janeiro (Aderj). 

Atena: esse nome fictício foi atribuído a uma de nossas entrevistadas, por conta de seu 

discurso coerente, transparente, ao mesmo tempo, firme. Comprometida com a direção 

noturna, pareceu pronta para vencer as “batalhas” contra a SME/RJ e a falta da estrutura 

essencial (material e humano) para a escola; e pronta para o diálogo, sem abdicar do seu 

posicionamento político. Assim, suas representações como diretora coadunam-se com as da 

lenda de Atena, a “domadora de cavalos” ou aquela que “dá o voto de Minerva”.  

Mnemósine: a deusa de memória tem a capacidade de prever e antecipar situações, 

assim como a nossa entrevistada que, por conhecer o seu bairro, por ter nascido nele, faz 

colocações históricas surpreendentes, tendo assumido especial importância na criação do texto 

e na forma da escrita do trabalho desta tese.  

Têmis: considerada a deusa da justiça, seu nome significa “aquela que é posta, 

colocada”, assim como aconteceu com a entrevistada em questão, quando assumiu a direção 

de uma escola. Essa deusa carrega em si dons da ordem natural; da ordem moral; e da 

profecia, tal qual a entrevistada, que encanta por sua capacidade de “equilibrar justiça com 

compaixão”. Sem sentimentos de pena pelos alunos, defende ser preciso trabalhar muito para 

manter a escola, seus profissionais e a qualidade do ensino. Vê a escola como espaço coletivo, 

democrático, onde se busca justiça para alunos, professores e demais atores sociais. 

Quíron: mito em forma de um centauro – meio homem meio cavalo –, seu nome 

significa “aquele que trabalha ou age com as mãos”. Conta a lenda que foi educado por Apolo 

(deus do Sol) e com isso aprendeu artes, música, poesia, ética, filosofia, artes divinatórias e 

profecias, terapias curativas e ciência. Conhecido por preparar futuros heróis, tornou-se um 

“professor” por excelência. 

Gaia: considerada a grande mãe de todas as coisas, a deusa da Terra desempenha sua 

função de forma fervorosa, dedicada, demonstrando capacidade de lutar pelos seus filhos 

(tanto os biológicos quanto os representados pelos alunos e seus sonhos). 

Hélio: nome fictício atribuído a um de nossos entrevistados como homenagem ao seu 

trabalho de pesquisador, dado que busca formas de reaproveitar e também reduzir o consumo 
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da água e, ao mesmo tempo, aumentar a produção de alimentos. Do mesmo modo, Hélio 

inspirou astrônomos a batizarem uma de suas descobertas acerca de um gás nobre encontrado 

na composição da matéria de estrelas e em erupções vulcânicas. É o segundo elemento 

químico mais abundante no universo. 

Sófocles: homenagem ao trabalho de um dos entrevistados como professor de Língua 

Portuguesa e também por sua capacidade de oratória. Sua personagem de diretor é marcante, 

empoderada e vibrante. Sua atuação é a de um grande ator em um cenário de astúcias e 

práticas cotidianas incorporadas por diversos atores coadjuvantes. Em meio a esse cenário 

disciplinador, impõe-se com sua voz forte e a sua paixão, podendo ser comparado a um ator 

dramático na posição de professor-diretor.  

Bia: deusa não muito conhecida ou comentada na literatura da mitologia grega, porém, 

uma das suas características, além de ter força e energia bruta, é a de ser uma guerreira contra 

o mal, mantendo-se em silêncio sempre quando se sentindo a ele exposta. Atribuímos esse 

nome fictício à diretora da C. E. da “Praça Seca Noturna”, uma vez que, apesar de agendar 

por várias vezes sua participação na pesquisa, sempre desmarcava, mantendo-se calada. 

1.3 DELIMITAÇÃO ESPAÇOTEMPORAL 

O segundo recorte, referente à dimensão espacial da pesquisa, relaciona-se à escolha 

das escolas públicas na cidade do Rio de Janeiro em bairros visibilizados pelo número de 

ocorrências de eventos relacionados à violência armada.67 Seu ponto de partida, portanto, é a 

experiência docente da pesquisadora entre os anos de 1990 até 2017 em escolas públicas 

noturnas, cujo entorno enfrenta situações de conflito de traficantes (entre facções diferentes), 

envolvendo policiais, muitas vezes em horário de aula. Além disso, as escolas foram 

escolhidas tomando como base os dados oferecidos pelo aplicativo “Fogo Cruzado” que 

mostra, diariamente, os bairros afligidos pela violência armada. Esses bairros tornam-se então, 

não somente evitados como também exemplos de “áreas de risco” para a circulação de 

pessoas, passando a ser socialmente marginalizados. 

Segundo Certeau, Mayol e Giad (2013, p.39), bairro é um lugar onde “se manifesta um 

‘engajamento’ social ou, noutros termos: uma arte de conviver com parceiros (vizinhos, 

comerciantes) que estão ligados pelo fato concreto, mas essencial, da proximidade e da 

repetição.” Ali, também ocorre uma “encenação da vida cotidiana” (CERTEAU; MAYOL; 
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 Termo também usado pelo aplicativo Fogo Cruzado para acessar os números relativos a invasões/ operações/ 

trocas de tiros. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elemento_(qu%C3%ADmica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elemento_(qu%C3%ADmica)
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GIAD, 2013, p 39), observaram a multiplicidade dos modos de apropriação do espaço, 

valorizando as relações entre o espaço privado e o público, com foco nos percursos 

empreendidos pelos usuários para passar de um ao outro.  

Assim, nossa escolha pelos bairros conflagrados baseou-se na concepção de que 

nesses espaços urbanos ocorrem práticas sociais muitas vezes anônimas ou silenciadas. Isso 

posto, acreditamos que, nessa articulação entre os bairros, entre as diversas culturas 

circulantes em movimentos irregulares, mas constantes, poderemos ver as escolas do fazer 

cotidiano, das práticas astuciosas, das indisciplinaridades, da criatividade, enfim, do viver de 

diversos grupos e indivíduos. Por meio desse recorte, buscamos observar a escola como parte 

daquela vizinhança, entendendo seus atores (moradores, comerciantes, visitantes ou 

trabalhadores) como partícipes do cenário. Pretendemos ainda problematizar a relação com o 

bairro, o sentido de trabalhar nesse local e a possibilidade de ter esse espaço urbano como 

“lugar de representações e de reconhecimento” (CERTEAU; MAYOL; GIAD, 2013, p. 45). 

Entendemos que cada história vivida pelos docentes-diretores forma a trajetória, não 

somente dos sujeitos que depõem, mas, também, deixa transparecer a história da profissão 

docente e suas peculiaridades no exercício da função de diretor escolar, incluindo, portanto, 

temas como a formação inicial e continuada; a escolha profissional; o ingresso no magistério 

público; a atuação na direção escolar; as mutações ocorridas nas identidades docentes; e o 

reconhecimento (ou não) da trajetória docente no exercício dessa função. 

1.4 RECORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Conforme afirmamos anteriormente, esta pesquisa foi inspirada em duas obras do 

filósofo, teólogo e historiador francês, Michel de Certeau. A invenção do cotidiano68 (Tomo I 

– Artes de fazer - volume 1; Tomo II – Morar, cozinhar – volume 2), cuja primeira edição em 

francês surgiu em 1980; e, a fim de complementar as lacunas de análise, trouxemos para o 

diálogo acadêmico a obra A cultura no plural, cuja sua primeira edição francesa se deu em 

1974.  

Essa articulação entre as obras de Certeau (2017) sustenta a nossa pretensão de pensar 

conceitos do autor, buscando aproximá-los de nossa investigação, sempre que pertinentes, 
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 As obras, em seu teor conceitual, poderão ser apreciadas no decorrer da investigação em edições traduzidas 

para o português e atualizadas por Luce Giard e Pierre Mayol em 1994, em edição posterior ao falecimento de 

Certeau, mantendo porém a “mesma inspiração”. Por isso, segundo Giard (2017), “o seu nome aparece também 

como coautor deste segundo volume” (CERTEAU; GIARD; MAYOL, 2013, p. 26): Morar, cozinhar – volume 

2. 
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sem perder de vista outros autores importantes para o desenvolvimento da empiria.  

Nessa construção, percebemos ser preciso identificar o caminho teórico-metodológico 

que melhor atenda à investigação e ao nosso objeto e questões de estudo. Atentos a isso, 

elegemos a história oral como caminho para produzir dados para a pesquisa. Compartilhamos 

do ponto de vista de Alberti (2013), quando ele diz que, dependendo da orientação do 

trabalho, a história oral, “pode ser definida como método de investigação científica, como 

fonte de pesquisa, ou ainda como técnica de produção e tratamento de depoimentos gravadas” 

(ALBERTI, 2013, p. 24). Desse modo, entendemos que trabalhar com relatos orais significa 

respeitar as experiências vividas a partir das memórias preservadas, bem como das narrativas 

construídas pelos diretores entrevistados a respeito dessas experiências. Ainda de acordo com 

Verena Alberti (2013), “a história oral pode ser empregada em diversas disciplinas das 

ciências humanas e tem relação estreita com categorias como biografia, tradição oral, 

memória, linguagem falada, métodos qualitativos etc.” (p. 24). Dito isso, ao entrevistar os 

docentes na função de direção escolar, privilegiaremos a sua vivência, seus sentimentos, sua 

participação e testemunho de e em acontecimentos, momentos sociais, políticos, econômicos 

etc., no que tange à educação na cidade do Rio de Janeiro. 

Estudar a profissão docente, por meio da análise das entrevistas gravadas de história 

oral, certamente contribui para examinar o “movimento da profissionalização” (TARDIF, 

2014, p. 561) desse indivíduo. Isso implica a atenção a “dois paradigmas que podem explicar 

o fascínio que a história oral exerce: a hermenêutica e a ideia do indivíduo enquanto valor” 

(ALBERTI, 2003, p. 1). Sobre a hermenêutica, a autora apropria-se de sua essência: a 

compreensão e/ou a interpretação das palavras, dos textos, dos símbolos, dos sinais, das 

práticas sociais, das histórias contadas e recontadas, das diversas formas de expressões 

artísticas, das “interpretações das tradições”69 (GADAMER, 2010). Nesse aspecto, 

concordamos com Alberti (2003, p. 2-3), quando afirma que “o que fascina numa entrevista é 

a possibilidade de vivenciar as experiências dos outros, sabendo compreender as expressões 

de suas narrativas”, e é dever do entrevistador estar atento para o entrevistado, suas reflexões, 

expressões corporais, pois entendê-lo como “o indivíduo único e singular, o ser psicológico, 

dá sentido a uma série de concepções e práticas em nosso mundo” (ALBERTI, 2003, p. 3). 

Tais atitudes permitem melhor conhecer as normas sociais que integram e condicionam as 

práticas, não apenas do indivíduo entrevistado, mas do grupo do qual ele faz parte. 

A tarefa imprescindível do investigador, porém, é perceber que esse indivíduo se 
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 Ver Hermenêutica da obra de arte. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2010, de Hans Georg Gadamer, filósofo 

alemão contemporâneo considerado um dos maiores expoentes da hermenêutica filosófica. 
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posiciona ao contar a sua trajetória, ao expor as suas marcas, enfim as suas vivências, 

experiências, culturas dentre outros aspectos. Tal como Reis (2014, p. 30), compreendemos 

que “as narrativas dessas e desses professores, trazidas por meio dos relatos de suas práticas 

[...], aparecem como alternativas para pensarmos os saberes que circulam cotidianamente nas 

escolas” assim como se à presença da violência armada nos bairros das escolas, interfere na 

sua prática e afeta a sua identidade profissional. 

No que concerne à pesquisa de história oral, coletar e refletir a história das 

experiências, por meio de entrevistas, contribui para conhecer de perto a “forma como as 

pessoas ou grupos efetuaram e elaboraram experiências, incluindo situações de aprendizado e 

decisões estratégicas” (ALBERTI, 2013, p. 165). Lembramos ainda que o relato oral é a 

realização subjetiva dos eventos que fizeram parte de um indivíduo ou de um grupo; eventos 

que marcaram suas histórias e, por um motivo ou outro, marcaram também a história do 

coletivo a que o entrevistado pertence. Numa entrevista de história oral, caberá ao pesquisador 

perceber que o entrevistado, ao contar a própria história, deixa escapar “pistas” que podem ser 

atribuídas às memórias coletivas, estreitando os caminhos que perpassam as memórias 

culturais, os relatos familiares e pessoais, as diretrizes oficiais de educação, as experiências 

midiáticas, as leituras de livros e outros. 

Também a memória é fundamental, ao se optar pela metodologia e técnica da história 

oral. Segundo Halbwachs, o indivíduo que lembra está inserido na sociedade na qual sempre 

participa de um ou mais grupos de referência. Para o autor, a memória é sempre construída 

em grupo, sendo que “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva. 

[...] Isso acontece porque jamais estamos sós” (1990, p. 30). Diante disso, concluímos que a 

lembrança resulta de um processo coletivo, estando inserida em um contexto social 

específico. Ela permanece coletiva e é lembrada por outros, ainda que se trate de eventos em 

que somente um dado sujeito se encontre envolvido, uma vez que os indivíduos estão sempre 

inseridos em grupos sociais. Nesse contexto, a reconstrução de um passado histórico pode ser 

considerada como um ato interpretativo dos eventos situados naquele que fala, aproximando a 

memória do passado ao presente e, ainda, voltando-se para o futuro como um lugar desejável, 

de dúvida ou de medo. 

Com isso, a história oral contribui para uma reflexão sobre a memória e as narrativas 

do indivíduo, daquilo que foi por ele vivenciado. A História oral, como pesquisa narrativa, se 

fundamenta na subjetividade do “outro”, na experiência como lugar de formação, através das 

histórias contadas por esse “outro” e pela própria investigação como espaço de reflexão 

(CLANDININ; CONNELLY, 2015; LARROSA BONDÍA, 2011; ALBERTI, 2013; REIS, 
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2014). Tal aprendizado, circulante e reflexivo, acontece nas relações entre entrevistado e 

entrevistador em um duplo momento: durante a entrevista, em que ambos trocam suas 

memórias, individuais e coletivas; e também quando as narrativas são registradas e 

compartilhadas pelo pesquisador.  

Nesse sentido, ao elegermos para esta pesquisa a história oral como método, fonte e 

técnica, apropriamo-nos das seguintes etapas do desenvolvimento:  

Quadro 7 – Etapas do desenvolvimento de pesquisa em história oral70 

Etapas Ações 

1ª Definição da pergunta do projeto de pesquisa  

2ª Escolha do método 

3ª Escolha da entrevista 

4ª Definição do número de entrevistados 

5ª Escolha do tipo de entrevista e roteiro  

6ª Escolha do recurso técnico – o gravador  

7ª Transcrição das entrevistas – acervo pessoal 

8ª Preservação do acervo – acervo pessoal 

9ª Cronograma de trabalho: entrevista para 12 meses 

10ª Início das análises 

11ª Conclusão das análises 

12ª Redação e apresentação dos capítulos da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria. 

O Quadro 7, acima, tem a função de auxiliar o leitor a acompanhar as etapas do 

desenvolvimento desta pesquisa na perspectiva da história oral, considerando-a como um 

método e também uma técnica, uma vez que – a partir das entrevistas gravadas – produzimos 

nossas fontes orais que, ao serem reveladas, se tornam nossas fontes documentais. “Sendo um 

método de pesquisa, a história oral não é um fim em si mesma, e sim um meio de 

conhecimento” (ALBERTI, 2013, p. 37). E, como método, possibilita “dirigir o foco de 

interesse não para aquilo que os documentos escritos podem dizer sobre a trajetória [dos 

docentes], e sim para as narrativas que aqueles que participaram de, ou testemunharam, tal 

trajetória pode [ou decide] fornecer sobre o assunto” (p. 37).  

Assim, ao se optar pela história oral, nosso desejo foi dar ênfase na narrativa da 

experiência pessoal dos docentes-diretores, traçando uma relação entre biografia e sociedade, 

tendo como pano de fundo a pergunta: até que ponto a entrevista de um indivíduo, no caso o 

                                                 
70

 Material criado a partir do “Manual de história oral”, de Verena Alberti, 2013. 
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diretor escolar, documenta algo sobre a sociedade, sobre a profissão docente? Além disso, 

buscamos perceber, na análise da narrativa forjada pelos entrevistados, a relação entre 

memória e história, silenciamento e monumentalização, dentre outros aspectos. 

A história oral como método se constitui como uma das formas de aproximar o sujeito 

e o objeto da pesquisa, um imperativo desta pesquisa, por se tratar de um estudo fomentado 

pelas memórias docentes-diretores na cena escolar.  

Não renunciamos, contudo, aos documentos oficiais, no sentido de promover um 

diálogo e contribuir para a discussão sobre o tema da profissão docente, tendo em vista a 

função de diretor escolar.  

Finalmente, as entrevistas na história oral não deixam de ser uma fonte problemática, 

na medida em que operam com as memórias dos professores. Como sabemos, as memórias 

são sempre carregadas de sentimentos, lembranças, experiências que remontam a outras 

memórias do passado, que muitas vezes esbarram no presente e dialogam com o futuro. 

Assim sendo, entendemos que, como qualquer fonte, a fonte oral demanda que os 

historiadores e/ou pesquisadores exerçam uma análise crítica, e não um ajuizamento, ao ouvir 

e interpretar as entrevistas gravadas. Um compromisso científico e ético do pesquisador 

desenha o seu projeto de pesquisa, de acordo com uma série de procedimentos que se 

apresentam, a nosso ver, em 12 etapas principais para o seu cumprimento.  

A pesquisa dialoga com a história da educação e utiliza fontes documentais oficiais, 

bibliográficas (impressos e eletrônicos), além da fonte oral. Sem hierarquizar a importância 

das diferentes fontes, acreditamos ser necessário esclarecer o sentido que cada uma assumirá 

nesta pesquisa.  

Baseados na metodologia da história oral, as fontes orais serão construídas a partir de 

entrevistas gravadas pelo pesquisador, a fim de atender às necessidades de sua pesquisa em 

campo, constituindo relatos orais. O pesquisador torna-se um entrevistador quando percebe 

ser preciso ir além das fontes existentes, oficiais ou jornalísticas, com o intuito de ouvir de um 

grupo específico de entrevistados as suas memórias, suas vivências do cotidiano, suas 

particularidades e minúcias. Por isso, as entrevistas de história oral são um desafio para o 

entrevistado e o entrevistador, que procura, por sua vez, direcionar as perguntas a fim de 

levantar fatos, situações e condições relacionados com a investigação. Segundo Voldman 

(2006, p. 36), o resultado das entrevistas se torna o “arquivo oral”, ou seja, 

[...] um documento sonoro, gravado por um pesquisador, arquivista, 

historiador, etnólogo ou sociólogo, sem dúvida em função de um assunto 

preciso, mas cuja guarda numa instituição destinada a preservar vestígios dos 
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tempos passados para os historiadores do futuro tenha sido, logo de início, 

seu destino natural. 

Os diretores que aceitaram o convite para participar da pesquisa foram entrevistados 

em seus locais de trabalho, porém em turnos possíveis, sem prejuízo para as suas rotinas, 

ainda que, em alguns momentos, precisassem parar as gravações para atender a uma 

necessidade profissional, conforme acordo prévio, sem danos para entrevistado nem 

tampouco para a entrevista. 

Escolha bibliográfica complementar (incluindo livros, artigos, dissertações, teses, 

jornal, aplicativos) foi realizada à medida que a investigação avançou, consultando-se 

inicialmente, no entanto, fontes como o jornal Extra Online; sites diversos; os aplicativos 

WhatsApp e Fogo Cruzado; relatórios do TCMRJ – “Visitas às Escolas”; artigos, teses e 

dissertações sobre temática relativa à profissão docente e às escolas públicas e violência 

armada no site da Capes; além de artigos em revistas especializadas e obras de referência na 

temática focalizada.  

Os documentos oficiais consultados foram: a Constituição Federal de 1988; a LDB – 

Leis de Diretrizes e Bases n. 9394, de 1996; o Programa Nacional de Certificação de 

Diretores Escolares, instituído pela Portaria nº 1.118, de 3 de dezembro de 2015; as Diretrizes 

Nacionais de Educação em Direitos Humanos (DNEDH) – Parecer nº 8/2012 e Resolução nº 

1/2012; o Estatuto do Funcionário Público Municipal do Rio de Janeiro (atualizado) – Lei nº 

94, de 14 de março de 1979; e o Estatuto do Funcionário Público Estadual do Rio de Janeiro 

(atualizado) – Decreto nº 2479, de 08 de março de 1979. 

1.5 OBJETIVOS 

Evocamos, como objetivo geral, compreender a profissão docente a partir da trajetória 

de professores que se tornaram diretores em instituições escolares da rede pública, municipal 

e estadual, localizadas em territórios conflagrados pela violência armada no Rio de Janeiro.  

De forma específica, pretendemos: 

1. Conhecer a trajetória profissional do docente na função de diretor escolar dentro do 

exercício do magistério como uma das “representações” identitárias da carreira 

docente. 

2. Observar a relevância dos conhecimentos gerados ao longo de sua trajetória 

acadêmica para atuação na gestão escolar. 

3. Analisar as dinâmicas de construção da identidade docente daquele que assume a 
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direção de escolas públicas em territórios conflagrados pela violência armada. 

1.6 HIPÓTESES HEURÍSTICAS: QUESTÕES DE ESTUDO 

A primeira hipótese diz respeito às representações relacionadas a ser diretor num 

cenário marcado pela lógica da violência armada vivida no entorno da escola. Ocupar a 

direção, nessas condições, pode significar ascensão profissional, aumento salarial bem como a 

sensação de parecer “estar acima dos demais docentes”. Todavia, num outro cenário, exercer 

a função de diretor escolar pode estar associado a movimentos de identificação desse docente, 

compreendendo a sua experiência memorizada enquanto aluno ou ainda o seu desejo de 

transformação da realidade. Para Erving Goffman (2014, p. 47), uma representação “é 

‘socializada’, moldada e modificada para se ajustar à compreensão e às expectativas da 

sociedade em que é apresentada”, e isso podendo ser feita de forma idealizada, projetada pelo 

entrevistado. 

Considerando que a função de Diretor seja mais uma dimensão da carreira docente, ao 

exercer tal função, novos processos de socialização são gerados e a identidade profissional, ao 

mesmo tempo em que é construída, também é reconstruída nessa interação com seus colegas, 

alunos e a comunidade, assim como sua trajetória pessoal e social. Nessa perspectiva, 

consideramos que as identidades sejam construções histórico-sociais e de linguagem 

(DUBAR, 2009). Entendemos ainda que a busca por um novo espaço profissional, mesmo 

dentro do mesmo ambiente ou carreira, é positiva, pois tais professores procuram “conquistar 

o reconhecimento de sua competência profissional, ao mesmo tempo em que participam na 

atribuição dos status sociais a seus pares” (XAVIER, 2014, p. 833). 

Consideramos que possivelmente esse docente diretor atue de acordo com os papéis 

sociais esperados nessa função, e, muitas vezes – sem refletir sobre os sentidos das interações 

sociais em sua nova atividade –, que ele repita comportamentos atribuídos histórica e 

culturalmente ao sujeito que exerce a direção escolar. Acreditamos que, por vezes, no senso 

comum, o papel do diretor se restrinja ao administrador ou gerenciador autoritário, aquele 

sujeito que tem o dever de ranquear os resultados diante das metas da educação nacional. Tais 

expectativas culturais, supomos, pode invisibilizar o seu potencial pedagógico, o seu olhar de 

educador, a singularidade do seu trabalho como articulador da gestão escolar. 

A segunda hipótese relaciona-se aos conhecimentos gerados ao longo da sua trajetória, 

incluindo a formação acadêmica e as práticas do cotidiano, conquistados pelo professor na 
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função de diretor, como fator positivo dessa nova função a ser utilizado na sua atuação em 

gestão escolar. 

Entretanto, supomos que – para o docente que escolhe estar à frente do trabalho de 

direção de uma escola pública localizada em uma área conflagrada pela violência armada – 

esse cenário escolar, mesmo sendo conhecido do docente, não o torna mais ou menos 

“competente” para lidar com as diversidades que a nova função exige. Tudo indica que, ao se 

atribuir a um professor a função de direção ou de gestão escolar, considerando-se a 

multiplicidade de conhecimentos que a função exige (para os quais nenhuma formação 

acadêmica poderia habilitar), tais como administração, contabilidade, controle de 

almoxarifado, noções de finanças, técnicas de gestão, segurança pública, direito, psicologia, 

serviço social, e apesar das conveniências culturalmente justificadas pela legislação prevista 

no sistema educacional, pouco se faz para lhe dar preparo ou treinamento, além de condições 

e outros recursos requeridos para o exercício da função. 

Problemas como a precarização do prédio escolar, salários baixos dos professores, 

violência de todos os tipos dentro e no entorno da escola, famílias com graves limitações para 

apoiar a escolarização dos filhos ou insatisfeitas com o projeto de educação e da escola, 

dentre outros, passam então a ser tratados pelo docente, agora na função de diretor. Logo, esse 

docente-diretor, sem capacitação específica para a função, provavelmente passará a 

improvisar e, ao mesmo tempo, a usar os seus próprios recursos e criatividade para 

desempenhar sua função a contento.  

Um exemplo desse comportamento relacionado à formação docente e a prática de 

diretor pode ser observada na seguinte narrativa de um dos entrevistados da pesquisa: 

O que é uma coisa muito complicada para você como professor – analisar a 

violência [armada]. Porque eu não sou um agente de segurança, eu não 

tenho... nem ao exército eu servi. Eu sobrei por excesso de contingente. 

Então, não tenho experiência nenhuma na área de segurança ou na área 

militar. E aí eu me vi tendo que montar um plano de segurança para a 

unidade escolar. Eles [agentes da Secretaria de Segurança Pública] deram 

pra gente [diretores] um passo a passo, um guia. Mas, eu tinha que passar 

para eles [os agentes] coisas que até então, eu não tinha noção. Não havia 

percebido. Eu tive que sair da escola e pegar quem estava na rua [entorno da 

escola] para conversar sobre o que estava acontecendo. Também, comecei a 

analisar as pessoas que sempre ficavam tomando conta da movimentação da 

rua. Tive que pegar alguns contatos com a direção do município [dado que o 

prédio é compartilhado]; do mercado, das farmácias, das igrejas. Isso para 

que eu pudesse, ao entrar em contato pela manhã, já que a escola do estado é 

noturna, saber como é que estava o clima na região para saber se a escola ia 

abrir ou não (Zeus). 

Como se percebe, subjacente ao relato desse docente-diretor, há uma mensagem 
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prudente. Ele revela a sua dificuldade em lidar com um fenômeno que já acontecia no 

ambiente da escola, embora, tudo indique, que – enquanto professor de sala de aula – isso não 

lhe parecesse ser o “grande problema” da escola.  

Entretanto, ao exercer a função de diretor, ele passou a ter que lidar, diariamente, com 

as “normas de segurança” transmitidas por uma Secretaria que não a sua de origem, o 

Instituto de Segurança Pública (ISP/RJ). E, mais do que isso, ele passa a ser responsável 

direto pelas vidas das pessoas que frequentam a escola.  

Nesse sentido, consideramos que em geral a formação dos professores apresenta 

limitações, não sendo atualizada pela via acadêmica e tampouco nos espaços formativos dos 

sistemas governamentais pertinentes. 

A terceira hipótese relaciona-se à construção da identidade docente daquele professor 

ou professora que assume a direção de escolas públicas em territórios conflagrados pela 

violência armada. Acreditamos que seja fator prioritário em todas as gestões de escolas, a 

aproximação da direção com o bairro, aspecto que parece ser uma novidade para o docente 

em questão, já que, em sala de aula, supõe-se desenvolver um trabalho focado no aluno, 

distante da comunidade. Ou seja: enquanto professor, ele tem o seu dia e horas de trabalho 

bem acordados com a direção da escola, entretanto, como diretor, ele passa a ter o seu horário 

ampliado e seu relacionamento com os agentes da Seeduc/RJ em diversas instâncias passa a 

ser direto. Na função de direção, esse docente passa a ter que lidar com o Governo e 

governantes; alunos e responsáveis; professores e demais funcionários; e, como se trata de 

escola em prédio compartilhado, com o município, com a direção daquela escola do 

município. Por fim, para dirigir ou gerir os conflitos internos e externos à escola, ele também 

precisa conhecer as normas e conveniências do bairro.  

Supomos, dessa maneira, que – ao assumir a direção de uma escola – um docente de 

sala de aula, seja quais forem as condições ambientais da escola, passa a apresentar uma 

diferenciação dos seus movimentos com relação aos demais colegas docentes. O primeiro 

movimento relaciona-se ao “modo de fazer” (CERTEAU, 2017) nas escolas; o segundo, à 

demanda sobre a representação do “eu” (GOFFMAN, 2014) para si e para os “outros” e, 

finalmente, ao reconhecimento das trincheiras que funcionam como isolador entre o diretor e 

seus pares.  

No próximo capítulo trataremos das aproximações entre o pesquisador e os docentes 

participantes entrevistados da pesquisa. Em sua elaboração tomamos como base o Caderno de 

Anotações, escrito antes, durante e depois dos contatos com os professores-diretores 

selecionados. Serão relatados os principais detalhes dos encontros com os diretores de modo a 
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trazer à análise o contexto em que as entrevistas foram realizadas e como foram se 

desenvolvendo. A intenção é apresentar como foram os primeiros contatos, e que impressões 

foram colhidas então das escolas e de suas vizinhanças. 
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2 UNIVERSO PESQUISADO   

Neste capítulo, encontram-se as práticas comuns, as memórias e os retratos – feitos 

pelos entrevistados e pela entrevistadora – dos lugares, como habitantes, frequentadores ou 

passantes. Com base em Michel de Certeau, pretende-se olhar os usos do espaço urbano, as 

“maneiras de fazer”, isto é, “as mil práticas pelas quais usuários se reapropriam do espaço 

organizado pelas técnicas da produção sociocultural” (CERTEAU, 2017, p. 41). Como uma 

“pesquisadora andarilha”, caminhei pelos bairros, visitei as escolas e ouvi as narrativas dos 

professores-diretores, para então desenhar os contornos e as marcas de cada lugar visitado 

e/ou vivido. 

Outros destaques, diretamente relacionados com a trajetória docente dos diretores 

entrevistados, como a formação inicial e continuada, o ingresso à carreira docente e a sua 

percepção sobre a docência na função de diretor escolar, serão analisados nos capítulos 3 e 4 

desta tese. 

Importante ressaltar que, para a elaboração do capítulo em curso, não se seguiu a 

ordem cronológica das entrevistas71 realizadas,72 pois isso poderia prejudicar a percepção das 

características de cada bairro visitado e, em especial, as peculiaridades e diferenças, 

supostamente existentes nas escolas (municipais e estaduais) em prédios compartilhados. Isso 

posto, iniciaremos pelas escolas da 1ª CRE/SME/RJ em conjunto com as da III 

Metropolitana/Seeduc/RJ, uma vez que fazem parte da mesma região administrativa. Em 

seguida, nos voltaremos para as Escolas da 7ª CRE e Metropolitana IV. Dentro de cada grupo 

(CRE/Metropolitana), procuramos ordenar os relatos apresentando cada par de escolas 

visitadas que compartilham o mesmo prédio. Nossa expectativa é que essa organização 

facilite a compreensão dos espaços sociais e geográficos em que as escolas se situam, assim 

como o ritmo das entrevistas e o olhar da pesquisadora. 

2.1 ANTES DE IR A CAMPO: LEVANTAMENTO DE DADOS 

Antes de ir a campo e conhecer os diretores selecionados para entrevista, foi feito um 

levantamento sobre a situação das escolas, tomando como base dados publicados no ano de 

2017 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep-

                                                 
71

 O material que serviu de base para as entrevistas foi publicado no Apêndice 1. 
72

 O leitor poderá encontrar as datas das entrevistas nos Quadros 2 e 3. 
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MEC); e elegendo o Censo Escolar da educação básica,73 realizado anualmente, cujo caráter é 

declaratório, isto é, o preenchimento dos formulários é feito pelos diretores, que se 

responsabilizam pelas informações fornecidas.  

O segundo conjunto de dados adveio do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb), publicado a cada dois anos, e, que de acordo com as Notas Técnicas divulgadas 

no site do Inep,74 busca afirmar metas para cada escola ou sistema de ensino, “com o objetivo 

único de alcançar seis pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos 

países desenvolvidos”. É importante destacar que os resultados do Ideb se baseiam em dois 

componentes: para as unidades da federação e para o país, os índices de aprovação obtidos a 

partir do Censo Escolar e das médias obtidas nas avaliações do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb); e para os municípios, a Prova Brasil. 

No entanto, tal como se observará nos quadros 8 e 9 a seguir, uma escola municipal e 

outras quatro escolas estaduais dessa pesquisa não apresentam dados referentes ao Ideb 2017. 

Com relação a essas mesmas escolas, não constam dados relativos à complexidade da gestão 

escolar; à prática pedagógica inclusiva; à infraestrutura básica; aos espaços de aprendizagens 

e equipamentos; à organização; e à participação no Saeb. Tal omissão sugere que essas 

escolas não tenham participado das avaliações externas propostas pelo Governo Federal. Essa 

hipótese parece se confirmar pela seguinte mensagem no site do Inep, que aparece no 

momento em que se seleciona o nome dessas escolas para pesquisa: “Escola sem Ideb ou sem 

cadastro no Censo da Educação Básica 2017”.  

A pretensão, ao apresentar de uma forma geral as escolas, a seguir, é compreender 

melhor, nas narrativas de seus diretores, as preocupações com relação às demandas 

governamentais e com a comunidade escolar. 

                                                 
73

 Tem como base os registros administrativos e acadêmicos de cada escola (ficha de matrícula, diário de classe, 

livro de frequência, histórico escolar, sistemas eletrônicos de acompanhamento, diário do professor, regimento 

escolar, projeto político-pedagógico, documentos de modulação de professores e de enturmação, entre outros).  

Disponível em: http://inep.gov.br/web/guest/censo-escolar. Acesso em: 31 maio 2019. 
74

 As notas técnicas apresentam análises históricas e fundamentos legais alinhados com o edital, estabelecendo 

regras, diretrizes ou características acerca do processo. Disponível em: 

 http://portal.inep.gov.br/web/guest/documentos-e-legislacao3. Acesso em: 31 maio 2019. 
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Fonte: Elaboração própria.
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 Disponível em: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/consulta-publica. Acesso em: 31 maio 2019. 
76

 Inse: Grupo 3 e Indicador de Complexidade de gestão: Nível 3. 
77

 Dados não foram encontrados. 
78

 Inse: Grupo 3 e Indicador de Complexidade de gestão: Nível 4. 
79

 Inse: Grupo 4 e Indicador de Complexidade de gestão: Nível 4. 
80

 Inse: Grupo 4 e Indicador de Complexidade de gestão: Nível 4. 

Quadro 8 – Um olhar sobre as escolas municipais antes da entrevista (dados oficiais)  

 

CRE/SME/RJ 
Unidade 

escolar 
Turno 

Ensino 

fundamental 

Modalidades 

IDEB/201775 
Programas 

implementados 
Acessibilidade 

Nº de 

turmas 

Nº de 

alunos 

Nº de 

profs. 

 

Matrículas  

 tempo 

integral 

 

Sala 

de 

aula 

OBS. 

Meta Escola 

  
Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 

Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 

 

 

Escola 

Municipal das 

Chaves76 

Turno único 

(7h30/14h30 e 

Meio período 

(E.F II)) 

Anos iniciais 

(1º ao 5º ano) 

Anos finais 

(6º ao 9º ano) 

Educação Especial – 

Meio Período 

 

5,3 

 

4,6 

 

* 

 

4,3 

Programa Escola do 

Amanhã – 

(Participante) 

Programa Mais 

Educação 

SIM 

 

29 

 

840 

 

44 

 

 

243 

 

 

21 

 

Escola da 1ª 

República – 

Prédio 

tombado 

Escola 

Municipal das 

Grades77 

 

 

Turno único 

(7h30/14h30) 

 

Anos finais 

(6º ao 9º ano) 

Educação Especial – 

Meio Período 

 

 

- 

 

 

5,1 

 

 

- 

 

 

* 

Programa 

Protagonismo 

Juvenil (Resolução 

n. 48, 19 de janeiro 

de 2018) 

Programa Mais 

Educação 

Programa Escola do 

Amanhã 

Programa Ginásio 

Carioca (a partir de 

2016) 

NÃO ? 357 ? ? 12 

Não 

disponível 

informação 

no 

INEP/IDEB 

As 

informações 

são da 

SME/RJ 

7ª CRE 

Escola 

Municipal dos 

Pássaros e 

Jardins78 

Turno único 

(7h30/14h30 e 

meio período 

(E.F II)) 

Anos iniciais 

(1º ao 5º ano) 

Anos finais 

(6º ao 9º ano) 

Educação Especial – 

Meio Período 

 

5,7 

 

4,8 

 

5,3 

 

5,3 

Programa Mais 

Educação 
NÃO 28 845 32 55 17  

Escola 

Municipal da 

Praça Seca79 

Meio período 

Anos finais 

(6º ao 9º ano) 

Educação Especial – 

Meio Período 

 

- 

 

4,9 

 

- 

 

3,9 

Programa Mais 

Educação 
NÃO 35 1187 46 ------- ? 

Não havia nº 

de salas de 

aula. 

Escola 

Municipal 

Caixote80 

Meio período 

Anos iniciais 

(1º ao 5º ano) 

Anos finais (6º ano) 

Educação Especial – 

Meio Período 

 

5.9 

 

- 

 

6.6 

 

* 

 

ND 

 

NÃO 
29 791 28 

 

------- 
15  
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Quadro 9 – Um olhar sobre as escolas estaduais antes da entrevista (dados oficiais) 

Metropolitana/ 

SEEDUC/RJ 

Unidade 

Escolar 
Turno 

Ensino Médio 

Modalidades 

IDEB/201781 Programas 

implementados 
Acessibilidade 

Nº de 

turmas 

Nº de 

alunos 
Nº de profs. 

Nº 

salas 
OBS. 

Meta Escola 

METRO III 

Colégio 

Estadual 
das Chaves 

Noturno 

Noturno 

Educação de 

Jovens e 

Adultos – 
Supletivo 

Ensino Médio- 

Regular 

ND ND Não Não 12 257 24  Compartilhada 

Colégio 

Estadual 

das Grades 

Noturno 

Noturno 

Meio 

Período 

Ensino Médio 

– Regular 
* * Não Não 9 256 23  Compartilhada 

METRO IV 

Colégio 
Estadual 

dos 

Pássaros e 

Jardins 
Noturno 

Noturno 

Meio 

Período 

Educação de 
Jovens e 

Adultos – 

Supletivo 

Ensino Médio 
– Regular 

 

* 

 

* 

 

Não 

 

Não 
? 384 28  

 

Compartilhada 

Colégio 
Estadual 

da Praça 

Seca 

Noturno 

Noturno 

Meio 

Período 

Ensino Médio 

– Regular 
* * ? Não ? 

353 

 
28  

Foi visitada, 

mas não há 

entrevista 

Colégio 

Estadual 
Caixote 

Noturno82 

Noturno 

Meio 
Período 

Ensino Médio 
– Regular 

ND 
 

3.4 Não Não 
9 
 

250 
 

23 
 

11 
 

Compartilhada 

Fonte: Elaboração própria.
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Esse levantamento inicial, realizado antes dos encontros agendados com os diretores, 

possibilitou conhecer a escola, do ponto de vista das avaliações oficiais (visão publicada) e, 

assim, compreender as aproximações e distanciamentos que os entrevistados fariam sobre a 

sua passagem como diretor escolar nesse “lugar” que, de certa forma, se supõe ter sido 

escolhido por cada um. E então, fornecer um pano de fundo para se conhecer a trajetória desse 

docente que “está diretor, mas é professor”, como repetiu, algumas vezes, uma das 

entrevistadas, a professora Mnemósine.  

Em seguida, encontram-se os relatos e reflexões sobre as escolas, a partir da escuta dos 

entrevistados e do olhar da entrevistadora. 

2.2 ESCOLAS DA 1ª CRE/SME/RJ E III METROPOLITANA/SEEDUC/RJ 

2.2.1 Bairro do Caju 

2.2.1.1 Colégio Estadual das Grades Noturno 

No dia 1º de outubro de 2018, fui recebida pela diretora do Colégio Estadual das 

Grades Noturno, localizado no bairro do Caju. A entrevista foi agendada por WhatsApp para 

as 15h. Fui de táxi, pois não conhecia o trajeto e muito menos os transportes públicos que, 

assim parecia, limitam-se aos ônibus. Ao chegar ao prédio da escola, foi possível avistar na 

fachada o nome da Escola Municipal das Grades e nenhuma menção ao nome do Colégio 

Estadual. 

Tanto nessa escola quanto em outras, observei que não há, na fachada do prédio 

escolar, o nome da escola estadual, indicado em alguns casos por uma lona (descartável e às 

vezes envelhecida) fixada no muro da frente. Essa configuração me chamou a atenção. 

Entendo que esse procedimento pode ser um silenciamento, aparentemente intencional; um 

movimento de invisibilização da instituição. Isso pode ser notado também nas falas dos 

diretores municipais onde essas instituições se encontram em funcionamento, o que nos fez 

recorrer à lógica certeauriana da “conveniência”. Isso porque, pode-se perceber a propósito, 

que a “conveniência subtrai à troca social os ‘ruídos’ que poderiam alterar a imagem do 

reconhecimento; é ela que filtra tudo o que não visa a clareza” (CERTEAU, 2017, p. 51), 

alimentando, de alguma forma, a invisibilidade das escolas noturnas, a ponto de não dividirem 

as suas fachadas a fim de apresentarem os nomes das duas escolas. Essa situação dá ensejo ao 
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entendimento de que as escolas estaduais noturnas estariam “sempre” em funcionamento 

provisório.  

Foi muito intrigante ver um prédio com tantas grades. Procurei a entrada e somente 

consegui enxergá-la porque um menino, de aproximadamente 14 anos, de uniforme escolar, 

aproximou-se do portão e esticou os braços por dentro de um pequeno buraco no portão 

principal, localizado entre uma das pilastras, e tocou o interfone. Aproveitei aquele momento 

para pedir informações a ele. Perguntei se o portão estava sempre fechado e ele respondeu que 

sim. E ainda disse que estava ali para: “Encher o cartão [Riocard] dele”. De modo informal, 

perguntei se ele fazia sempre isso e se não era melhor “encher” o cartão no horário de aula. 

Imediatamente, ele respondeu: “Não tive aula hoje”. Nesse mesmo instante, surgiu de dentro 

do prédio uma jovem branca, trajando um vestido preto, cabelos longos e ar tranquilo. O 

menino, ao avistá-la, gritou que precisava “encher o cartão”. Ela, então, abriu o portão e pediu 

que ele, ao terminar de “passar o cartão”, saísse e batesse o portão. Aproveitei a brecha e 

perguntei se poderia entrar e aguardar a diretora da escola noturna. Ela, já de costas, disse: 

“Claro!”. Então, entrei e me sentei no banco azul de ferro que ficava entre as secretarias da 

E.M. das grades e do C.E. das Grades Noturno, ambas localizadas no mesmo prédio.  

Às 15h30, um pouco atrasada, chegou uma mulher branca, de cabelos compridos e 

claros, sorridente, e, antes mesmo de se identificar, me cumprimentou e disse que estava feliz 

em me receber e que somente não havia me recebido antes em função da sua rotina, dos 

compromissos que tinha como diretora na secretaria; e que, além disso tudo, havia quebrado o 

pé. Após uma rápida conversa, agradeci a sua acolhida.  

Ao entrar no que a princípio achava que era a Secretaria, descobri que aquele espaço 

de mais ou menos 30m
2 

também era a sala da direção. Aos poucos, a diretora foi apresentando 

o local. Disse que ali, onde também funcionava a mecanografia, era guardado “tudo”: papéis, 

alimentos e demais materiais. Tudo organizado em caixas plásticas e etiquetado. Além disso, 

era aquele o local de atendimento aos responsáveis, aos professores e a outras pessoas. 

A sala tinha uma porta e duas janelas, sendo que a da frente – com moldura de madeira 

e revestida por grades de ferro pintadas de azul, com um pequeno recorte em que mal cabia 

uma mão aberta para passar documentos – servia de balcão de atendimento ao público. Do 

lado direito da porta de entrada, ficavam as estantes presas na parede. No centro da sala, havia 

quatro mesas e, sobre três delas, um computador. Nos fundos da sala, no alto, com vidros 

foscos e gradeados, ficava a segunda janela, constantemente fechada. O ar-condicionado 

funcionava ininterruptamente. A mesa da diretora ficava no meio da sala e foi lá que teve 

início a entrevista. A diretora e a pesquisadora sentaram-se frente a frente, isoladas por um 
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corredor de mesas. A entrevista começa e ela se desculpa. Comenta que sonha com uma 

Secretaria organizada (imagino que ela quis dizer um espaço somente para a Secretaria) e com 

uma sala de direção para poder atender melhor as pessoas. 

Nessa visita foi possível constatar o estado precário das instalações físicas da escola 

estadual, fato desculpado e justificado, frente ao visitante. A entrevista transcorreu de forma 

tranquila, apesar da entrada do diretor adjunto, apresentado pela diretora como um “anjo” que 

“acaba de chegar depois de tantos apelos à Secretaria de Educação”. Muito simpática, a 

diretora contou que, por ser moradora do Caju, conhece e reconhece os problemas do bairro. 

Acha que o bairro é conhecido pelos seus cemitérios e isso, a seu ver, é uma pena. Fala da 

quantidade de transporte pesado que circula pelas ruas e os impactos disso para o ambiente e 

para a saúde das pessoas, o que coincide com as memórias escritas por Oliveira (2015), sobre 

o bairro do Caju. Segundo o autor, os caminhões provocam acidentes envolvendo pedestres, 

além de poluição sonora (pelas constantes manobras) e atmosférica (devido à emissão de 

gases poluentes). E os cemitérios localizados no bairro, diz ele, embora tragam retorno 

financeiro, também geram poluição.  

Quanto ao transporte público, informa a diretora, existe um ponto final de algumas 

linhas bem próximo à escola, mas não recomenda o uso, alegando que sempre há assaltos em 

determinado ponto do trajeto. Ao falar de sua vizinhança, destaca o prédio da UPP, a entrada 

de duas favelas, um ponto final de linhas de ônibus e a única via para o transporte de 

contêineres, que são levados ou saem das empresas de logística, transportadoras e outras 

empresas, como as fábricas de concretagem e de processamento de cal. Ainda a propósito do 

transporte público, menciona a dificuldade de completar o quadro de professores e também de 

ter professores que queiram estar na função de direção da escola, e acrescenta:  

Convivemos com o perigo diariamente. É um bairro antigo com ruas 

estreitas. Para chegar aqui é contramão e se você vem de outro colégio para 

cá à noite você tem que ir até o Into [Instituto Nacional de Traumatologia e 

Ortopedia] e,
83

 conforme a hora, é muito complicado passar ali. Então, para 

todos que moram longe, chegar aqui é bem difícil.  

Embora tenha sido esse o teor do relato sobre o bairro, a diretora busca em sua 

memória uma menção positiva e saudosa do lugar e lembra, como moradora [nascida no 

Caju], e também como professora de geografia. E acrescenta que o Caju já foi considerado o 

principal balneário da cidade, o que é confirmado por Oliveira (2015, p. 49): 

[O bairro do Caju] chegou a ter o título de balneário Real, a partir de 1808, 

quando o Império Português transferiu-se para o Brasil, a servir de base para 
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o tratamento hidroterápico do Imperador Dom João VI – o Imperador 

edificou uma casa de banho para facilitar o seu acesso à água do mar, local 

de colônia de pescadores, área residencial onde se consolidou os primeiros 

bairros da região central da cidade, passou a ser uma grande área de 

sacrifício ambiental contígua à região portuária. 

Assim como Oliveira (2015), a entrevistada busca na história da colonização brasileira 

[pela memória oficial, dos moradores, dos livros, dos documentos, colhida em cursos] 

argumentos que sustentem a importância do bairro para a cidade do Rio de Janeiro e que 

lamentem o seu esquecimento há muito pelas “autoridades”. Em suas falas há, portanto, uma 

resistência contra o esquecimento histórico e social desse bairro que outrora foi balneário da 

família real.  

Em outro momento da entrevista, ela diz que, com a construção dos cemitérios, o Caju 

deixou de ter um lado prazeroso e passou a ser visto como apenas como um lugar de tristeza. 

Esse novo olhar sobre o bairro foi incorporado à memória coletiva e atualmente é o que 

prepondera, ganhando em visibilidade sobre os seus demais aspectos, fortalecendo-se a sua 

identificação como lugar dos mortos. Diz ainda a entrevistada: 

Como eu sou moradora do bairro, como falei anteriormente, eu costumo 

dizer que existe no Caju vida após a morte. Todo mundo olha para o Caju, 

até quando você vai fazer uma compra: “Mora no Caju? E brinca: Em que 

campa?” Ainda tem essas piadinhas, às vezes. Mas essas pessoas não 

percebem que o Caju é um lugar de diversas comunidades, com diversas 

pessoas que precisam estudar, meninos e meninas, que precisam de vaga 

[matrícula escolar].  

Nesse diálogo, ao mostrar sua indignação com a forma como o bairro do Caju é, na 

sua concepção, injustamente visto pelos outros, procura desconstruir a memória negativa que 

se tornou coletiva. E essa negatividade está provavelmente relacionada, não apenas com a 

proximidade com a morte em razão da instalação dos maiores cemitérios da cidade do Rio de 

Janeiro no bairro, mas com o seu declínio social e econômico, fixada pela incômoda presença. 

Desde 1851,84 contudo, um acordo entre o Governo e a Santa Casa de Misericórdia 

havia firmado que, para a construção de cemitérios públicos, devia-se buscar manter afastados 

os mortos (especialmente os pobres) da proximidade com a área central da Corte, isto é, “os 

mortos seriam definitivamente afastados da vizinhança dos vivos” (RODRIGUES, 2014, p. 

271).  

Tudo indica então que, apesar do bairro do Caju ter sido um lugar de refúgio para a 

família real, ele tenha passado a ser visto pelas autoridades, entre os anos de 1798 e 1851, 

como um lugar “apropriado” para a criação de cemitério público, onde seriam enterrados os 
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mortos empobrecidos. De acordo com Claudia Rodrigues (2014), “em 1850, finalmente, a lei 

do cemitério público extramuros seria, finalmente, implementada na Corte, através do Decreto 

n° 583 de 1850” (p. 124) que regulamentava a criação, uso, valores, convênios e outros. A 

decisão por cemitérios públicos intensificou, segundo estudos de Rodrigues (2014), em 

função do “advento da febre amarela em 1849/1850, com seus drásticos efeitos, empurrando 

definitivamente os mortos para fora das igrejas e da cidade” (p. 22). O fato é que a 

implantação dos cemitérios públicos, tanto para moradores quanto para os políticos, sempre 

foi um problema. 

Em 1830, moradores da praia de São Cristóvão e da ponta do Caju discutiam com a 

Santa Casa da Misericórdia sobre a implantação de cemitérios públicos nos arredores. Como 

sublinha a pesquisa histórica (RODRIGUES, 2014, p. 82), os moradores consideravam que “o 

estabelecimento do cemitério naquele local afugentaria os habitantes, devido ao “espetáculo 

da morte, como triste espetáculo da destruição [...] da espécie humana” e os privaria da 

comodidade que a ponta do Caju lhes oferecia. Para eles, a construção de cemitérios poderia 

contaminar a água, sendo perigoso para a saúde pública, podendo promover o contágio de 

enfermidades. No entanto, apesar da apreensão dos moradores, suas queixas não foram 

atendidas e, no final de 1851, define-se a construção de dois cemitérios públicos: “um na 

ponta do Caju, com a denominação de São Francisco Xavier,85 e o segundo, com a 

denominação de São João Batista, [...] localizado nas proximidades da Lagoa Rodrigo de 

Freitas” (RODRIGUES, 2014, p. 128), ambos “extramuros”, isto é, em regiões fora da área 

central da Corte, confirmando a lógica de manter os mortos longe dos vivos. 

Assim, os relatos da entrevistada corroboram as considerações colhidas em artigos e 

documentos oficiais sobre as construções dos cemitérios no bairro do Caju: houve – e ainda 

há – ações por parte de governantes e de alguns grupos da sociedade civil que mantêm o Caju 

como o “bairro dos cemitérios”.  

Com isso, a memória expressa pela entrevistada, que pertence àquele lugar, traz 

elementos pessoalmente vividos e, também, vividos “por tabela”. Percebe-se assim que as 

memórias coletivas dos moradores, mesmo quando não vivenciadas, são multiplicadas, 

replicadas, independentemente do tempo que ali habitaram. A memória, no caso dos 

moradores, está marcada tanto nos registros afetivos ou pessoais quanto nos monumentos, 

documentos oficiais e arquivos institucionais. Há, nessa memória “herdada” – e que podemos 

perceber no relato da entrevistada – “o sentimento de identidade, entendida aqui como a 
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imagem que se constrói e se apresenta a si próprio e aos outros, a maneira como se quer ser 

percebido”.  

A esse respeito, Michel Pollak (1992) se refere ao “enquadramento de memória”, 

sinalizando que ele se alimenta do material oferecido pela história. Nas palavras do autor, 

[...] esse material pode sem dúvida ser interpretado e combinado a um sem-

número de referências associadas; guiado pela preocupação não apenas de 

manter as fronteiras sociais, mas também de modificá-las, esse trabalho 

reinterpreta incessantemente o passado em função dos combates do presente 

e do futuro (POLLAK, 1992, p. 7). 

De acordo com o relato da diretora, corroborado pelo historiador Oliveira (2015), a 

imagem do bairro passa pela existência de seus atualmente 5 (cinco) cemitérios, localizados 

em suas margens e visíveis, ao se cruzar as vias expressas que cortam a área. Mesmo assim, 

na tentativa de trazer um outro olhar para o bairro do Caju, a entrevistada ressalta “seus 

tempos áureos”, assim como a falta de investimento público e a construção de moradias sem 

controle e organização, fazendo com que o bairro não seja “mais o mesmo”. Ela acrescenta 

que, além das ruas tradicionais e conhecidas, como a rua Monsenhor Manuel Gomes, também 

conhecida como a “rua dos cemitérios”, existem, dentre outras, a rua da Praia; a da Quinta do 

Caju, onde fica a Casa de Banho de Dom João VI; e a rua Carlos Seidl, considerada a 

principal e onde fica localizada a escola.  

Em uma página no Facebook, “Bairro Caju – RJ”,86 foi possível saber um pouco mais 

sobre o que a professora contou. De acordo com as informações da página, a região do Caju, 

localizada às margens da Baía de Guanabara, começou a ser habitada em meados de 1800. Era 

nas águas límpidas da Praia do Caju que o rei de Portugal Dom João VI se banhava para se 

curar das sequelas de uma mordida de carrapato na perna, por recomendação médica. O 

imóvel onde ele se hospedava na região ficou conhecido como Casa de Banhos de Dom João 

VI e, após anos de abandono, atualmente abriga o Museu da Companhia Municipal de 

Limpeza Urbana (Comlurb). Além da Avenida Brasil e da Linha Vermelha, o Caju é cortado 

por um trecho da Ponte Rio-Niterói. O bairro fica próximo ao Porto, à rodoviária Novo Rio e 

é uma das principais rotas de chegada ao Centro da cidade. 

Nos dias atuais, informa a diretora, o bairro tem aproximadamente 13 (treze) favelas, 

que, juntas, são chamadas pela polícia de Complexo do Caju. E cita: Mafuá, Manilha, 

Chatuba, Ladeira dos Funcionários, Quinta, Nossa Senhora da Penha, Nove Galo, Parque 

Alegria, Parque Boa Esperança, Parque da Conquista, Morro de São Sebastião, Parque Vitória 

e Vila Clemente. No final da conversa, ela me levou para conhecer o prédio escolar com 
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quatro andares, e 23 salas. O prédio parece um “caixote”. Tem grades e cadeados entre os 

andares, todos os dias cuidadosamente trancados pelos diretores. 

Ao ser perguntada sobre os motivos de tantos cuidados, a diretora diz que, 

infelizmente, o projetor de imagens ou Datashow da escola havia sido roubado. E pergunta: 

“Aí, o que a gente vai fazer agora?”. E ela mesma responde: “Mas agora tem o alarme”. 

Então, de forma reflexiva, diz: “É. [...] aqui é um lugar complicado [...]”, completando: “Mas 

não acredito que seja gente daqui de dentro do Caju. Gente da comunidade não rouba a 

comunidade”. E explica: 

É proibido você roubar dentro do bairro. Outro dia disseram que aqui perto 

tinha um rapaz que estava roubando... Aqui perto da nossa escola... E 

“mandaram” a gente tomar cuidado com o portão [...] Depois ele 

desapareceu. Porque ele desapareceu, eu não sei, mas ele não era daqui. 

Observa-se, dessa maneira, que o “fato de pertencer a um bairro, quando corroborado 

pela pertença a um meio social específico, vem a ser uma marca que reforça o processo de 

identificação de um grupo determinado” (CERTEAU; MAYOL; GIAD, 2013, p. 84). Com 

propriedade de quem pertence àquele lugar, portanto, o relato da diretora sugere que o “rapaz 

que estava roubando” não era de lá e, ao que parece, não conhecia as “regras locais”, mas que 

os moradores sim. E mostra que mesmo os transgressores reconhecem e são reconhecidos 

pelos moradores como sujeitos daquele lugar, sendo identificados por marcas sociais que os 

integram ao meio social em que vivem. Em um processo ao qual denominaremos de “pertença 

social”, o sujeito se sente parte daquela comunidade, devendo preservá-la, portanto ou, pelo 

menos, “vigiá-la, mantê-la sobre seus olhos”, respeitando as suas regras.  

Minha visita à escola prossegue, buscando agora entender o estado físico do prédio 

escolar. O prédio tem paredes e mesas pichadas, portas quebradas, banheiros envelhecidos e 

um piso de pedras desgastado e com aparência de sujo. A diretora disse que tanto o estado 

quanto o município não têm verbas para reformar a escola devidamente. Ela conseguiu 

reformar as portas das salas, mas: “Eles (se referindo aos alunos do município) quebraram 

tudo”. Foi possível observar as portas das salas quebradas, sem fechaduras, com buracos, ao 

que perguntei se aquilo não estragava o ar-condicionado e interferia na acústica das salas. Ela 

respondeu que tem sido uma luta conscientizar os alunos de que a escola é patrimônio deles, 

ou seja, pertence a eles. De fato, pelo estado do espaço escolar, os sentimentos de 

pertencimento são muito frágeis, sendo essa uma questão importante a ser explorada. Porém, 

por hora, retomo a narrativa da diretora que assinala estar bem afinada com a diretora do dia. 

E ter esperanças de que na atual gestão, isto é, da nova direção da escola do município as 
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coisas melhorem para o estado, referindo-se ao fato de da escola que dirige ser da rede 

estadual e ter seu prédio compartilhado com uma escola da rede municipal. 

Depois disso, caminhamos até o portão principal. Eram quase 18h. Alguns professores 

e alunos estavam chegando. A merenda já estava sendo preparada desde as 17h, o que concluí 

por dois motivos: primeiro porque a merendeira havia interrompido a conversa para pegar as 

caixas na cozinha e depois porque sentimos um cheiro gostoso de comida. 

A diretora mostrou-se receptiva, animada em trabalhar naquela escola. Ela se despediu 

e disse que, como moradora daquele bairro, podia dizer que era feliz. Ali era conhecida e 

também reconhecida. Nesse momento, os holofotes instalados nas marquises do prédio 

escolar, todos grandes e de luzes fortes, acenderam automaticamente. O fato causou surpresa. 

Parecia dia! Então, perguntei sobre os muros altos, câmeras e as lâmpadas fortes. Ela afirmou 

que tais cuidados eram necessários, pois “alguns elementos sentavam no canto do muro e 

usavam drogas”. Sobre a arte pintada em toda a extensão do muro da escola, relatou ter sido 

um trabalho realizado sob os auspícios da Prefeitura. Em seguida, me perguntou sobre como 

eu pretendia ir embora, o que foi inesperado. Ela justificou dizendo que havia anoitecido e, 

como eu não conhecia o bairro, daria uma sugestão. Então, apontou uma praça ao longe e 

disse que eu deveria atravessar a rua com cuidado e ir em direção à luz que vinha de uma 

lâmpada que podia ser vista mesmo à distância. Naquela praça, encontraria um ponto de táxi e 

outro de Uber. “Uber do Caju é confiável”, acrescentou. Agradeci o acolhimento e fui 

embora. 

Acolhi a sugestão, e, ao chegar na tal praça, avistei um táxi, me aproximei e descobri 

que o taxista não estava disponível. Então, um tanto receosa, vi que ao lado tinha um ponto de 

ônibus, transformado em um tipo de curral, com bancos em seu entorno e uma mesinha de 

madeira com uma cadeira de plástico bem velha. Perguntei se ali era ponto de transporte 

particular e a resposta foi que sim: “Somos Uber do Caju” – respondeu um sujeito branco, 

alto e jovem. Agradeci e fiz outra pergunta: “Será que tem algum motorista livre para me 

levar até Botafogo?”. E a resposta foi positiva. Em relação ao valor da corrida, o mesmo 

jovem respondeu que precisava olhar a rota e chamou aos gritos uma mulher negra, franzina e 

bem alegre, que perguntou qual era o destino. Ao responder, imediatamente ela pegou o 

celular e entrou no aplicativo do Uber (oficial) e disse que a corrida ficaria em 35 reais. Valor 

aceito (sem alternativa naquele momento), seguimos viagem. 

Durante o trajeto, além de me contar que conhecia a diretora e que já havia sido aluno 

dela no Ensino Médio, o motorista disse que seu irmão não teve a sorte de estudar com ela. 

Eles moravam na Chatuba do Caju (Parque Boa Esperança), uma favela do bairro. Lá tinha 
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uma escola municipal que havia sido cedida para a construção de uma base militar. De acordo 

com o seu relato, “a escola tinha muitas rachaduras e eles iam acabar com ela de qualquer 

jeito”. Ele fez ainda uma análise do contexto social, dizendo acreditar que o fim da escola 

devia-se ao fato daquela ser uma região muito perigosa. Faltavam professores e ele ouvia 

dizer que “ninguém queria ir pra lá”. Perguntei então o que tinha acontecido com os alunos e 

ele respondeu que foram divididos. Seu irmão foi transferido para uma escola na Gamboa. 

Mas, por ser um local de domínio de uma facção rival naquele momento, sua mãe achou 

melhor que ele não fosse. Então, ficou sem estudar, mas a mãe ainda buscava uma vaga em 

escolas próximas. Revela, desse modo, os constrangimentos que uma simples operação de 

racionalização da rede escolar, por parte da Prefeitura, pode causar aos alunos e suas famílias. 

Ao que parece, o órgão gestor não se preocupou com as regras do bairro e os conflitos entre 

facções rivais, obrigando o irmão do taxista a ficar fora da escola para manter a sua 

integridade física. Com essa política de racionalização de custos, a “Reforma Administrativa” 

da SME/RJ, o governo municipal busca alocar alunos e professores de forma a adequar 

economicamente as contas públicas. Muitas vezes, no entanto, as reduções são realizadas sem 

transparência, exigindo do gestor da escola um esforço maior para manter um clima amistoso 

entre a comunidade e a escola.  

A viagem até Botafogo contou com um engarrafamento na Av. Brasil, e a conversa 

continuou. Indaguei se era difícil trabalhar no Caju. Ele riu e disse que sim, pois, apesar das 

muitas empresas, o emprego não era fácil. “Esse ano abriu vaga numa empresa de vassouras e 

foi uma correria. Teve gente que dormiu na fila”. Comentou que foi por falta de oportunidade 

de trabalho com carteira assinada que ele e mais dois amigos compraram o carro para 

trabalhar de “Uber no Caju”. Para entender aquele tipo de transporte, procurei saber se aquele 

era um Uber “genérico”, referindo-me ao fato de que carros da empresa Uber não tinham 

ponto fixo. Ele novamente sorriu e disse que sim, mas ressaltou que eles seguem os valores 

estipulados pelo “Uber de verdade.” A viagem terminou. Chegamos a Botafogo em 

aproximadamente 50min.  

2.2.1.2 Escola Municipal das Grades 

Em 21 de dezembro de 2018, ao meio-dia, voltei ao prédio da Escola Municipal das 

Grades, no bairro do Caju. Dessa vez, para conhecer a diretora da escola municipal, que 

funciona nos turnos da manhã e da tarde, no mesmo prédio da escola estadual.  
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A entrevista com a professora Atena foi marcada depois de muitas idas e vindas. 

Todos os acordos foram negociados pelo aplicativo WhatsApp. E, já sem aquela desconfiança 

frente ao desconhecido, segui até o bairro.  

Antes de sair de casa, porém, confirmei o agendamento da entrevista com a diretora 

pelo WhatsApp. Afinal, era o último dia de trabalho das escolas municipais no Rio de Janeiro. 

Por mensagem, ela informou primeiro que poderia conceder a entrevista após as 11h, mas 

depois de alguns minutos, veio uma segunda mensagem, agora solicitando que o nosso 

encontro acontecesse depois das 12h. Como, no entanto, já estava a caminho da escola, 

solicitei que pudesse entrar e aguardá-la dentro da escola. Ela autorizou e foi isso o que 

aconteceu.  

Para ir ao Caju, usei o táxi como transporte. Optei por esse meio, pois não tinha 

suficiente conhecimento das ruas daquele bairro. E assim poderia, mais uma vez, observar as 

pessoas, lugares, comércio, ruas, pontos de ônibus, praças (áreas de lazer), entradas das 

favelas etc. Ao chegar, soube pela secretária da escola que somente no dia 7 de janeiro de 

2019 o pessoal do setor administrativo retornaria e, com ele, a direção. Informou-me também 

que a diretora estava a caminho, vinda de Niterói, e que estava enfrentando trânsito intenso, 

por isso iria se atrasar. A escola estava vazia. Silenciosa. Um senhor, que parecia trabalhar na 

Secretaria, convidou-me a aguardar na sala dos professores. Ligou o ar-condicionado, 

ofereceu água e disse que poderia lhe chamar quando precisasse. A sala dos professores era 

branca com detalhes em azul. Armários em aço cor grafite, com o nome dos professores, 

ocupavam todas as paredes. Ao lado de cada armário, havia uma mesa com computador, 

perfazendo três máquinas. Sobre uma das mesas ficava um espelho enorme com molduras 

brancas. A sala, apesar de cheia, não me passava desorganização, ao contrário, o mobiliário 

parecia ter sido organizado de modo a criar ilhas de trabalho. 

Em um dos armários havia uma “lista do café” com o rateio dos custos entre 

professores e funcionários. Em um mural na parede dos fundos, constavam a nota do Ideb de 

2015 (4.4) e a meta do Ideb de 2017 (5.1), além de um calendário anual e outro com o 

agendamento das provas bimestrais. Nesse mesmo mural, observei também a fixação de um 

aviso para os professores e demais funcionários, a fim de que assinassem seus pontos; de uma 

listagem com números de telefones de funcionários; no canto direito, de um papel que parecia 

conter apenas informações administrativas; e de uma citação que dizia: “Para isso existem as 

escolas: não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos 

permitem andar sobre a terra firme. Mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar 

desconhecido”. Instigada pela citação, de imediato, pesquisei na rede a autoria desse 
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pensamento, a fim de refletir sobre a intenção de colocá-la no quadro administrativo. E 

encontrei o livro “A alegria de ensinar”, de Rubem Alves (1994).  

A impactante frase procura posicionar a escola como um lugar de saberes e de 

descobertas, e tem como contexto a prática docente de um professor de Filosofia que ensina 

na mesma escola em que a filha estuda. O autor elogia a postura do professor “por ter tido a 

sabedoria de fazer a pergunta, sem dar a resposta”; por não perder a oportunidade de estimular 

os seus alunos a pensarem, exercitando assim o que nós, professores devemos dar conta na 

escola. Isso porque “o pensamento”, tal como afirma Rubem Alves, “é como a águia que só 

alça voo nos espaços vazios do desconhecido. Pensar é voar sobre o que não se sabe. Não 

existe nada mais fatal para o pensamento que o ensino das respostas certas” (ALVES, 1994, p. 

67). 

Enquanto aguardava a entrevistada, acessei também a página do Facebook da escola e 

encontrei uma postagem que me lembrou a conversa com a diretora da escola estadual 

(noturna) localizada naquele mesmo prédio.  
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Figura 4 – Projeto “O Caju que eu quero” 

 
Fonte: Facebook

87
. 

Nessa mesma página do Facebook da escola, igualmente tive notícia de uma grande 

quantidade de projetos, especialmente relacionados com a Sala de Leitura. Importante frisar 

que as produções ainda se referiam à antiga equipe da Sala de Leitura, integradas pelas duas 

professoras que posteriormente se tornaram as atuais diretoras da escola.  

As produções são ricas em cultura e integradas a outras disciplinas. Chamaram-me 

atenção as diversas produções dos alunos do Ensino fundamental do segundo segmento. Em 

um Projeto voltado “sobre o que temos e o que gostaríamos de transformar em nosso bairro”, 

encontrei um texto em forma de poema em que criador (ou criadores) retrata (retratam) o 

desejo de alguém, mas também denuncia (denunciam) a realidade e a resistência. 

Por volta das 11h40, todos foram almoçar, mas ninguém me convidou. A diretora 

chegou às 13h. Ela veio ao meu encontro e foi na sala dos professores que gravamos a nossa 
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 Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210830719192943&set=oa.1492941070794976&type=3&theater. 

Acesso em: 31 maio 2019. 
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entrevista. Antes, porém, perguntou se eu queria água. Pediu que um profissional da secretaria 

trouxesse um copo d’água. Iniciamos a entrevista, ela sentada em frente e com os olhos 

cerrados, apenas me respondia, não havia diálogo. Quando tinha dúvidas, olhava para as suas 

mãos sobre a mesa. Depois, me olhava e respondia. Não me contava a sua história, somente 

“liberava” os pontos de forma marcada. Mas com o passar do tempo, a diretora iniciou um 

diálogo, ainda que tímido. 

Jovem e entusiasmada pela docência, qualificou como “frenética” a função de diretora. 

De acordo com ela, é preciso dar conta de “muito trabalho administrativo”, e reforça: 

Muito [...] A gente passa muito tempo com a papelada, com a prestação de 

contas e, na verdade, a gente, como professor, não tem nem conhecimento. 

Conhecimentos específicos de contador para saber que: “bem, eu estou 

comprando isso aqui e fazendo este serviço. Quanto eu tenho que pagar de 

impostos, quanto tenho que descontar [...] é alguma coisa muito específica, 

que fica nas mãos da gente. É muito difícil. 

Desse diálogo, surgiu uma das questões desta pesquisa: a formação do docente na 

função de direção, relacionando-a à expectativa em torno de um bom desempenho na gestão 

administrativa e financeira da U.E e aos suportes que os diretores têm e necessitam para dar 

conta da responsabilidade. Na entrevista, a diretora ressaltou ainda que “tem que dar certo, 

porque se não der certo a gente paga uma multa do nosso bolso”. O que é importante 

observar, nesse momento, é a falta de formação para exercer a função de diretor na formação 

docente. De forma sub-reptícia, a diretora expressava em seu depoimento não estar satisfeita 

com esse excesso de serviço administrativo atrelado à gestão escolar. Com isso, sobra pouco 

tempo para as questões pedagógicas e, com isso, a diretora desabafa: “Minha relação com os 

alunos era muito melhor enquanto eu era professora.” Ao que parecia então, “sair de sala de 

aula”, mesmo que temporariamente, para o próprio docente e os demais atores da escola, 

produz e faz parte de um discurso que revela muito claramente a dicotomia entre ser professor 

e ser diretor. Em sua “arte de dizer”, a entrevistada traz o seu sentimento em relação aos 

alunos da escola, indicando que, ao deixar de atuar em sala de aula e passar a atuar “fora” 

dela, mesmo que dentro da escola e com fins educacionais, acontece um distanciamento que a 

incomoda. Seria a docência possível somente para aqueles que atuam em “sala de aula”, isto 

é, como professores? 

Porém, mesmo sentindo a mudança na relação com os alunos da escola, a diretora 

mostra orgulhar-se do trabalho que desenvolve. Conta que a Escola Municipal das Grades tem 

10 turmas, exatamente o número de salas disponíveis e que funciona em turno único, na 

modalidade Integral. De acordo com a entrevistada, “a gente não tem dois turnos, manhã e 
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tarde, é um turno só até as 14h30. É a escola de sete horas, chamada de Turno Único na 

Prefeitura. Em seguida, refere-se ao corpo docente e conta que nenhum professor é morador 

do bairro: 

[...] mas acabaram dando aula para mais de uma geração. Deram aulas para 

os pais, estão dando aula para os filhos e irmãos [...]. E isso gerou uma 

relação de confiança entre os professores e a comunidade. E eles são muito 

acolhedores. O grupo foi muito acolhedor comigo e é assim com os alunos 

[...]. Eu senti uma atmosfera muito diferente lá do tempo que trabalhei em 

Macaé. 

Ficam assim demarcados: o convívio positivo e pacífico com seus colegas de trabalho; 

a forma acolhedora com que eles a receberam; a impressão ruim que lhe deixou a sua 

passagem por escolas de Macaé, cidade na região Norte Fluminense do estado do Rio de 

Janeiro. Muito provavelmente ela não se identificava com os professores em Macaé. Sentir-se 

parte de um grupo é complexo. Depende de vários fatores, como, por exemplo, a interferência 

de concepções ideológicas, pedagógicas e políticas no cotidiano escolar. Resgatando a 

dimensão sociológica com Claude Dubar (2009) e Stuart Hall (2000), a questão se aproxima 

do tema da construção da identidade, como fruto de um processo interno do sujeito e de 

intercâmbios, no processo de socialização.  

Sobre a violência armada no bairro, a entrevistada diz que a escola recebe alunos de 

comunidades diferentes, em que atuam três facções. E esclarece: “a escola não é dentro de 

comunidade. Então, das escolas do bairro, nós e a escola aqui em frente da educação infantil, 

somos os menos atingidos. Porque aqui não tem tiroteio, a escola não fecha. Não acontece 

muito. O problema são as saídas do bairro.”. A respeito, a entrevistada complementa: 

Quando eu cheguei aqui, o grupo de professores e de direção já tinham uma 

proximidade com a comunidade. O grupo de professores aqui é muito antigo. 

Tem colegas que entraram no magistério e se aposentaram, ou seja, 25 anos 

trabalhando só nesta escola. Então a maioria dos professores é muito antiga. 

Então [...] Eu aprendi muito com eles [...] A escuta [...].  

E ao responder a pergunta do que ela, como professora há sete anos nesta escola, 

aprendeu sobre aquela comunidade, a entrevistada aponta a relação entre os trabalhos 

coletivos desenvolvidos pela escola e a sua proximidade da comunidade. E exemplifica: “As 

feiras. A gente faz um trabalho com feiras científico-culturais, duas vezes por ano. A gente 

faz isso aqui na escola. E o tema é sempre escolhido pelo grupo de professores e de alunos.” 

De acordo com a diretora, a equipe busca sempre focar em um problema identificado 

no cotidiano escolar, e explica:  
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[...] houve um determinado momento que a gente escolheu para falar de 

Nordeste, porque nós temos muitos alunos nordestinos e filhos de 

nordestinos. Percebíamos que havia certo bullying e isso gerava problemas 

na rotina da escola. Então, fizemos um trabalho voltado para o tema. 

Naquele ano – foi 2012 ou 2013 – surtiu muito resultado. Observamos pela 

relação de respeito entre alunos e a autoestima deles. Esse ano de 2018 a 

gente escolheu fazer uma feira que falasse da consciência negra. 

A argumentação da entrevistada me fez pensar nos projetos de trabalho como uma 

estratégia pedagógica e social, a fim de discutir temas do cotidiano escolar que se inter-

relacionam com a vida cotidiana dos alunos, muitas vezes vistos como de “segunda ordem” 

no trabalho escolar. Alguns autores como Fagundes, Maçada e Sato (1997), Machado (1997) 

veem os projetos coletivos de educação escolar como oportunidade de o professor fazer 

parcerias com seus colegas de outras disciplinas, assim como percebem que o aluno tem um 

papel ativo desde a escolha do tema do projeto até a sua culminância. 

Chama atenção, portanto, o que a entrevistada mencionou sobre a sua experiência com 

as “feiras”, como lugar de aprendizagem sobre a realidade da comunidade escolar e de seus 

vizinhos. Para ela, a opção desta escola pela realização regular de projetos é o caminho para 

pensar as comunidades ao redor e de tê-la a favor da instituição. Mesmo assim, ela observa 

que, apesar dos alunos prestigiarem a escola, isso não garante que não ocorrerão depredações 

em seu interior.  

Sobre a influência da violência armada na rotina da escola, como, por exemplo, 

tiroteio no horário da entrada ou saída dos alunos, professores e funcionários, e seu modo de 

lidar com tais situações, a entrevistada diz que a escola fica em um “local estratégico. 

Inclusive serve de abrigo, muitas vezes para alunos e funcionários de outras escolas”.  

Entretanto, emenda: 

[...] quando tem operação, tiroteio, os alunos simplesmente não vêm. Eles 

não saem de casa, porque lá onde moram já não dá para sair. Se eles estão na 

escola, a gente não dispensa porque as operações sempre acontecem de 

manhã muito cedo, na hora de entrada da escola. 

De qualquer forma, ela insiste em dizer que “hoje em dia há uma convivência que 

precisa ser considerada. No entanto, há de ter atenção”. Para exemplificar, conta que um dia 

um aluno foi com um casaco vermelho e que um colega o abordou, a fim de que tirasse o 

casaco, pois estaria afrontando os demais. O clima ficou tenso e ela precisou chamá-los para 

conversar, sem que entrasse na questão original. De acordo com a diretora, não há espaço na 

escola para discutir os enfrentamentos entre as facções. Apesar desses episódios, porém, ela 

afirma que a escola não sofre com a vizinhança e funciona em um ambiente tranquilo.  
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Em nenhum momento falou sobre a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP)88 que fica 

ao lado da escola, das lixeiras públicas (que extravasam dejetos) na calçada, do trânsito 

perigoso e pesado na porta e, sobretudo, da violência (armada) sinalizada na página do 

Facebook da escola. 

Ao terminar a entrevista, a diretora se despediu e me deixou organizar os materiais. 

Quando a procurei para nos despedir, observei que ela estava na área externa da escola, em 

frente ao portão de saída. Ao chegar perto, observei que havia um busto de bronze em 

homenagem ao patrono da escola. Perguntei se poderia tirar uma foto e ela respondeu que 

sim. 

Ao ir embora, caminhei até a praça perto da escola para pegar o Uber do Caju. Não 

senti medo, insegurança. Senti-me livre para voltar ao meu ponto de partida. 

2.2.2 Bairro do Catumbi 

O bairro do Catumbi89 está localizado numa região central da cidade do Rio de Janeiro. 

O nome Catumbi é de origem Tupi, e significa “Mato verde”. Entretanto, encontramos sobre a 

história da origem do bairro90 a seguinte narrativa: “é um arraial às margens do Rio Catumbi 

(‘água do mato escuro’, ‘rio sombreado’ ou ‘rio na sombra’) que era habitado por ricos 

proprietários de terras e escravos” (ALTOÉ, 2015). 

Para Larissa Altoé (2015), repórter-redatora na MultiRio,91 na publicação da série 

“Bairros cariocas”, o bairro encontra-se em terras que foram doadas por “Estácio de Sá aos 
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 De acordo com a dissertação de mestrado, “UPP – A redução da Favela a três Letras: uma análise da Política 

de segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro” de Marielle Franco (2014), as Unidades de Polícia 

Pacificadora – UPPs, não se constituem como um programa “para o conjunto da cidade. É um modelo de ação 

policial voltado para enfrentar, nas favelas, o poder dos grupos criminosos armados. É uma regulação 

diferenciada, frente a uma realidade que distingue os vários territórios da cidade. (p.50). Ainda de acordo com a 

autora, a “primeira UPP foi inaugurada em 2008, no Morro Santa Marta, no bairro de Botafogo, e a última em 

março de 2014, na zona oeste”. Disponível em: 

https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/2166/1/Marielle%20Franco.pdf. Acesso em: 9 nov. 2019. Aproveitamos o 

espaço para lembrar que Marielle Franco foi assassinada a tiros junto de seu motorista, Anderson Pedro Mathias 

Gomes, no Estácio, Região Central do Rio de Janeiro em 14 de março de 2014 e que o caso, até a presente data, 

não foi solucionado. 
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 Disponível em: http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/8500-catumbi-

local-de-origem-para-diversos-movimentos-sociais. Acesso em: 22 mar. 2018. 
90

 Disponível em:  https://diariodorio.com/nome-dos-bairros-do-rio-de-janeiro/. Acesso em: 22 mar. 2018. 
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 A MultiRio – Empresa Municipal de Multimeios foi criada, em 18 de outubro de 1993. Ela está vinculada à 

Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Desenvolve produtos em diversas 

mídias e plataformas, suas produções estão disponíveis na TV (canal 26 da NET), no Portal, em mídia impressa e 

nas mídias sociais digitais. Incluem séries audiovisuais e radiofônicas, animações, jogos, reportagens, artigos e 

demais publicações – jornais, revistas e livros. De acordo com o site de busca, o seu objetivo é contribuir para o 

desenvolvimento da ação docente e para a ampliação do acesso a conteúdos e práticas diversos pela comunidade 

escolar. Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/multirio. Acesso em 9 de nov. 2019. 
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jesuítas, que formaram engenhos de cana-de-açúcar. Com a expulsão dos religiosos do Brasil 

em 1759, as terras foram povoadas paulatinamente, divididas em chácaras privadas de ricos 

proprietários”. Um fato interessante que marca a história do bairro, segundo a autora, além da 

presença da Corte e da chegada do clã de ciganos ibéricos Calon no bairro, aconteceu no 

início do século XIX, com a vinda de artistas franceses, como o pintor Jean-Baptiste Debret, 

que – de acordo com a publicação –,92 chegou ao Brasil em 1816, indo morar numa pensão e 

depois num sobrado daquele bairro, ambos “retratados pelo artista em aquarelas, intituladas: 

“L’Auberg” e “Mon Atelier de Catumbi à Rio de Janeiro”, atualmente pertencentes ao acervo 

do Museu do Açude, na cidade do Rio de Janeiro.  

Hoje, no entanto, é a presença de um cemitério que marca o bairro e serve de 

referência para quem o transita ou visita. Como dito anteriormente, em meados do século 

XIX, a cidade do Rio de Janeiro foi marcada pela epidemia de febre amarela. Naquela época, 

somente religiosos e ricos eram sepultados nas criptas das igrejas e foi preciso um espaço para 

enterrar os “outros” mortos, o que fez com que fosse fundado o primeiro cemitério do Brasil 

dedicado a não indigentes ou escravos – o São Francisco de Paula da Ordem Terceira, em 

1850. De acordo com Altoé (2015), porém, foram sepultados vários barões, baronesas, 

viscondes e viscondessas no cemitério do Catumbi, além de personalidades como o Duque de 

Caxias, em 1880 (transferido para o Pantheon, na Avenida Presidente Vargas, em 1949); o 

Barão de Mauá e Francisco Manoel da Silva, maestro que compôs o Hino Nacional. 

O bairro tem monumentos importantes, como a Paróquia Nossa Senhora da Salette, 

fundada em 14 de abril de 1914.93 Seu estilo neogótico inclui uma torre pontiaguda que abriga 

um conjunto de dez sinos trazidos de Portugal em 1924. Seus vitrais, segundo o site da igreja, 

vieram de Paris e ainda são os originais, tendo sido instalados em 1927, ano de inauguração 

do santuário.  

A torre da igreja pode ser vista de longe, especialmente por aqueles que passam em 

direção ao Túnel Santa Bárbara. De acordo com o mestre em Estudos Populacionais e 

Pesquisas Sociais, Ronaldo Cerqueira Carvalho (2004, p. 22), o Túnel Santa Bárbara é outro 

marcante monumento “do bairro do Catumbi. Sua construção, bem como das respectivas vias 

de acesso, transformaram o Catumbi, de bairro tradicionalmente vivido pelas comunidades 

das colônias portuguesa, espanhola e italiana (com seus cortiços e casas de cômodos, 

afamados blocos carnavalescos e significativas manifestações religiosas, notadamente em 
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suas ruas sob a forma de procissões) em um bairro que se proletarizou acentuadamente nas 

últimas décadas”. 

De acordo com o site da MultiRio,94 desenvolvido por Larissa Altoé (2015), o bairro 

do Catumbi conta com seis unidades escolares públicas, sendo três creches, duas escolas 

municipais de Ensino Fundamental e um colégio estadual, que, de forma compartilhada, 

funciona no prédio da Escola Municipal. No âmbito da saúde, a comunidade conta com uma 

unidade da Clínica da Família, na Avenida 31 de março, próxima ao Túnel Santa Bárbara. 

2.2.2.1 Escola Municipal das Chaves 

Em 2 de abril de 2018, fui à Escola Municipal das Chaves.95 O encontro com a 

professora Pandora foi marcado para as 14 horas através de um e-mail para a direção. Antes 

de me dirigir à escola, busquei informações sobre sua criação, sua comunidade e o seu prédio. 

A Escola Municipal das Chaves foi construída em estilo neocolonial no ano de 1929 e 

inaugurada em 1930. Naquela época, havia uma busca por uma “identidade nacionalista que 

valorizava o passado luso-brasileiro (com suas fortes influências hispânicas)
”.96 Seu 

funcionamento como a 9ª Escola Mista do 6º Distrito se deu a partir de 1937. Esse prédio 

escolar, assim como outros prédios escolares construídos naquele período têm em comum a 

localização em bairros que, hoje, se definem como populares. Predomina o estilo neocolonial, 

com arcos, varandas e mapas em azulejos decorados com índios, com motivos da flora e da 

fauna brasileiras. O portão principal é enorme, e as trancas de ferro e grades chamam a 

atenção de quem chega. As ferragens são as mesmas desde a sua construção. E assim que se 

ultrapassa esse portão principal, se avista um outro portão, também grande, de madeira. 

Ambos bem altos e largos.  

Ao chegar, dirigi-me à secretaria da escola e, de forma amigável, fui encaminhada até 

o portão de entrada. Lá encontrei duas funcionárias que foram agradáveis e me propiciaram 

uma boa recepção. Em uma conversa informal, contaram que, em 2017, a escola passara a 

atender somente alunos do 1º ao 5º ano (1º segmento do Ensino Fundamental) em horário 

integral, e que os demais, do 8º e 9º anos, permaneceram em horário parcial, sendo que, a 
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cada ano, a escola fecha turmas de Ensino Fundamental II. Quanto à aparência da escola, ela 

estava bem limpa, sem papel pelo chão. O que se podia ver eram “patinhas” de coelhos 

decorando o espaço, pois havia sido festejada a Páscoa na semana anterior. 

Depois de algum tempo, a diretora veio ao meu encontro e pediu paciência. Durante a 

espera, observei o prédio, que comporta duas escolas: durante o dia, a escola municipal; e, à 

noite, a estadual. No entanto, mesmo atendendo a duas Secretarias de Educação, o prédio 

escolar apresenta marcas do tempo e da falta de obras de preservação. Os dois portões de 

madeira precisam de reforma, e a grade de ferro sanfonada, instalada do lado de dentro do 

segundo portão de madeira para dar mais segurança, precisa ser substituída, pois está muito 

envelhecida, quebrada. Corre em trilhos enferrujados e gastos. Todas as vezes que alguém 

abria a grade sanfonada, ela saía dos trilhos. 

Durante a espera para a entrevista, observei que a diretora se movimentava o tempo 

todo pela escola. E chamava os alunos pelo nome. Parecia conhecer cada um deles. Com os 

professores, o sentimento que transmitia era de confiança. Quando passavam pela sala da 

diretora, sempre faziam uma pequena parada para dizer algo.  

Por volta das 15 horas, ela me chamou à sua sala e começamos a conversar. Sentei-me 

à sua frente, numa mesa repleta de papéis e um computador. Em primeiro lugar, apresentei a 

pesquisa, assim como os critérios para a escolha das escolas e das direções a serem 

entrevistadas. Depois de tirar suas dúvidas, a diretora me disse que daria a entrevista, mas 

alertou que eu precisaria ter paciência. Ela tinha que atender os chamados da SME/RJ e as 

chamadas internas. E, fazendo um sinal de “pare” com as mãos para alguns alunos e 

professores que estavam em sua porta, continuou a nossa conversa. Mostrei o TCLE e a 

informei de cada item e da necessidade de uma leitura minuciosa. Avisei que ela poderia a 

qualquer momento interromper a entrevista ou se, depois de iniciá-la, por algum motivo 

desistisse, não haveria problemas, bastava entrar em contato que eu a desconsideraria. 

A entrevista teve início com a diretora me mostrando um cartaz pregado numa estante. 

Nele, havia a seguinte frase: “Obrigado por aceitar ser nossa diretora.” A impressão que tive, 

quando ela me mostrou o cartaz, foi que ela queria mostrar também o motivo de estar na 

direção. Dessa maneira, ela parecia dizer que só havia aceitado a função por conta daquela 

aclamação. Estava em seu terceiro mandato, que, como ela sugeriu, tinha um caráter de 

“missão”. Curiosamente, sobreveio-me a impressão de que a ideia romantizada da docência 

ultrapassava a sala de aula. Mesmo na condição de diretora de uma escola, tudo indicava que 

persistia a visão da docência como um “ato heroico”.  

A seguir, a professora iniciou o relato sobre a sua trajetória. Dentre as muitas 
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interrupções da gravação, solicitadas pela entrevistada, uma chamou atenção: a chamada 

telefônica do Ministério Público (MP), informando uma reunião de escolas em sua sede 

municipal. Assim que terminou a ligação, a diretora informou que esses encontros são 

recorrentes na SME/RJ. Trata-se de uma parceria, uma vez que no MP são discutidos assuntos 

que vão desde o atendimento aos alunos e aos responsáveis até o uso de verbas públicas. 

Terminamos a entrevista por volta das 18 horas. Por fim, a diretora me ofereceu o seu 

Projeto Político Pedagógico,97 que aceitei e agradeci. Em seguida, disse que aquele era o 

horário de entrada dos alunos da noite. Afirmou ainda que muitos dos que estudam à noite 

haviam sido alunos dela (muitas vezes ela usou os pronomes meu, minha e dele e deles, 

referindo-se à escola em que atua e à escola estadual que funciona à noite e tem outra direção) 

e que outros eram pais, avós ou tias de alunos atualmente “dela”. Agradeci mais uma vez a 

entrevista e me fui. 

2.2.2.2 Colégio Estadual das Chaves noturno 

Voltei ao bairro do Catumbi, em 8 de maio de 2018, dessa vez para entrevistar o 

diretor do Colégio Estadual das Chaves Noturno que funciona no prédio da Escola Municipal 

das Chaves. Combinamos tudo por e-mail e confirmamos o encontro por mensagem de 

WhatsApp, assim como ocorreu com os demais diretores, tanto das escolas estaduais como 

municipais. Sempre tomei o cuidado de me apresentar, falar da pesquisa e perguntar sobre o 

recebimento do e-mail enviado pela Diretoria Pedagógica da Metro III. Em seguida, perguntei 

sobre a possibilidade de uma colaboração e expliquei que o anonimato estaria garantido, caso 

desejasse. Quanto ao dia e horário para a entrevista gravada, busquei sempre deixar o 

entrevistado agendar o dia e a hora. Também deixei claro que reservaria aquele horário para 

estar com ele e, se precisasse adiar ou interromper a entrevista por algum imprevisto, estaria à 

disposição para retornar à escola. Dito isso, iniciamos a negociação. 

O professor Teseu é um homem alto, forte e de meia-idade. Marcou várias vezes a 

entrevista na escola, que sempre era desmarcada por motivos pessoais ou pertinentes à escola 

ou em virtude de reuniões na Regional. 

A primeira vez que desmarcou foi por duas razões: ele estava gripado e febril, e o 

Catumbi passava por uma situação de conflito entre facções. Fui avisada pelo diretor, que 

também disse que iria dispensar os alunos naquele dia. Com tantos encontros e desencontros, 
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conseguimos marcar para o dia 23 de maio de 2018, às 16h. 

Cheguei ao Colégio Estadual das Chaves Noturno por volta das 15h30. A escola 

estava movimentada. No mesmo prédio, como mencionado anteriormente, funciona a Escola 

Municipal das Chaves. Sentei-me no pátio externo, sempre atenta ao ambiente da escola e 

seus vizinhos de bairro. 

O professor Teseu já é conhecido e, por isso, parecia haver um maior cuidado com as 

formalidades. A entrevista aconteceu em duas etapas, pois seu tempo era escasso e ele 

chegava sempre com uma hora de atraso. Como ele marcava às 16h, o pessoal da escola 

municipal ainda estava todo lá e não havia salas para realizar a entrevista. Quando 

começávamos a entrevista na sala mista, que acomoda a secretaria e a direção, os funcionários 

administrativos do estado chegavam. Começava, então, uma correria para abrir o atendimento 

ao público às 18h.  

Outra questão é que, por se tratar de uma escola pequena, com menos de 300 alunos 

em 2018, o diretor era frequentemente solicitado para resolver todos os problemas 

administrativos, e o adjunto ficava muito mais próximo dos professores, funcionando mais 

como um coordenador. Isso dificultou muito o desenrolar da entrevista. Além do mais, 

sempre que chegava alguém à sala, ele parava de falar e aguardava até que a pessoa fosse 

embora. Apesar de acertada a sua posição, isso fez com que tivéssemos que agendar uma nova 

entrevista.  

A segunda parte da entrevista também ficou agendada para as 16h. Nesse dia, nossa 

conversa começou com as memórias sobre o local da escola e como ele se sentiu ao ser 

convidado para substituir dois diretores que haviam sido “expulsos pela comunidade”. O 

professor Teseu respondeu de forma bem-humorada: “A escola tem um cemitério do lado, as 

comunidades em guerra, agora só falta o caixão, vocês têm? Vamos lá. É mais um desafio. Eu 

acho isso um desafio.” 

A entrevista ficou mais tumultuada quando os funcionários começaram a chegar. 

Mesmo assim, conseguimos terminar. Por fim, ele me disse que eu poderia voltar outras 

vezes, caso necessário. Agradeci e fui embora.  
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2.3 ESCOLAS DA 7ª CRE E METROPOLITANA IV 

2.3.1 Bairros de Jacarepaguá  

Na obra O sertão carioca, Corrêa (1936) define a Baixada de Jacarepaguá como um 

lugar de pessoas hospitaleiras, com uma fauna e uma flora muito ricas, e aborda a questão do 

meio ambiente associada às condições de vida de seus moradores. O nome do bairro teve 

origem em três palavras da língua tupi-guarani: îakaré (“jacaré”), pará (“mar”) e kûá 

(“enseada”)
29

, ou seja, Jacarepaguá, a enseada dos jacarés. 

Como afirmamos em estudos anteriores (MANSUR, 2014),98 a obra “chama a atenção 

do leitor pela beleza e riqueza das informações sobre um lugar, um Jacarepaguá rural, bem 

diferente do que é atualmente” (p. 44). No trecho a seguir, podemos perceber a impressão do 

autor sobre o contexto do espaço geográfico na década de 1930, e vislumbrar a necessidade 

futura de proteção à natureza em regiões como Jacarepaguá e quiçá do Brasil. 

A vasta zona da terra carioca, denominada planície de Jacarépaguá (valle dos 

jacarés), comprehendida entre os massiços da Tijuca e da Pedra Branca, é 

constituída pelos valles dos tributarios das lagôas da Tijuca e Camorim; por 

essas lagôas e a de Marapendy (mar limpo), na restinga de Itapeba (lage), 

pelos Campos de Sernambetiba e pela Restinga de Jacarépaguá, com suas 

dunas, a qual é o anteparo do Oceano Atlantico. [...] Essa grande planicie 

tem por assim dizer a forma topographica de um funil, cuja area é calculada 

em 160.000.000 de metros quadrados. Foi esse pedaço do Districto Federal 

que muito me impressionou e por isso pensei relata-lo em pallidas notas, 

apanhadas em excursões, visto não ter sido objecto de observação dos nossos 

estudiosos. Ahi encontrei uma população laboriosa, bem brasileira, cujos 

usos e costumes me levaram á denominação de Sertão Carioca. (CORRÊA, 

1936, p. 23-24). 

O autor retrata “esse pedaço” do Rio de Janeiro como um lugar do “sertanejo”, 

transmitindo uma visão integrada entre o indivíduo e o seu meio. Muitas mudanças ocorreram 

desde então, mas, como moradora do local, ouso dizer que o jeito “sertanejo” de ser das 

pessoas parece estar presente, ainda hoje, nas ruas, nas casas, nos clubes, nos campos de 

futebol, nas casas noturnas, nos mercados, nas escolas etc.  

Esse era um lugar que, entre os anos de 1910 e 1920, segundo Correa (1936), causava 

espanto e, ao mesmo tempo, curiosidade; um lugar onde já se constatava em determinados 

trechos a presença de padaria, posto de saúde e escolas públicas como elementos de 

civilidade. Sobre isso, afirma Corrêa (1936, p. 225): 
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Ha um trecho em Jacarépaguá mais civilizado, possuindo escolas publicas 

(16º distrito), posto de saude, pharmacia, padaria, leiteria, confeitaria, 

açougue, armazem, agencia da Prefeitura, correio, telegrapho, inspectoria de 

estrada e viação, delegacia de Policia, linha de tiro, cinema, clubs dansantes 

e de foot-ball, localizados á rua Candido Benício, Praça Seca (Barão da 

Taquara) até o Tanque, da Estrada da Freguezia até á Porta da Agua, sendo 

por assim dizer a fachada do districto de Jacarépaguá.  

É interessante ressaltar que, por um lado, a fala do autor sinaliza a presença de escolas 

públicas no 16º Distrito de Jacarepaguá − que compreendia os hoje bairros da Taquara, 

Tanque, Freguesia −, e por outro, denuncia a falta de escolas na zona rural: 

Neste pequeno sitio reside o tamanqueiro com sua mulher, que tece esteiras 

nas horas vagas; lá a encontrei no tendal; o casal tem um garoto que vae á 

escola municipal, situada á Estrada da Taquara, a quatro kilometros de 

distancia, pelas estradas sem arborização e sem abrigo das chuvas ou sol. 

Assim mesmo existe esta escola por ter sido lembrada e creada por iniciativa 

do inspector escolar Dr. Durval Ribeiro de Pinho [...].  A população escolar 

dessa zona é obrigada a percorrer kilometros ao sol ou á chuva, sendo a 

distancia entre ellas de oito kilometros. Si os paes quizerem que seus filhos 

aprendam a ler, com o regimem actual, quando nenhum material é fornecido 

aos nossos gurys, terão a multa de 50$000 a 200$000 se estes faltarem mais 

de três vezes! Isto prova que os nossos dirigentes da Instrucção Publica, 

quando não são leigos, são verdadeiros provincianos, não conhecem os usos 

e costumes e a psychologia dessa população rural. O programma de ensino é 

o mesmo que o do centro da capital da Republica! (CORRÊA, 1936, p. 114, 

grifo nosso). 

Entre as constatações do autor sobre o lugar e as escolas públicas nele existentes muito 

tempo se passou. É interessante notar que a obra O sertão carioca, que foi escrita há 

aproximadamente 110 anos, chama a atenção, entre outras coisas, para as questões pertinentes 

à educação. Ocorre, naquele momento, um processo de reconstrução, em que os costumes, os 

hábitos normatizados e normalizados pela sociedade e que inclusive influenciam as políticas 

educacionais, apontam para o lugar dos dirigentes, “que não são leigos”, e suas propostas 

pedagógicas, que desconhecem a “população rural”.  

Dando um salto no tempo, de acordo com os dados de 2015 extraídos do site do 

Sebrae,99 e segundo as informações socioeconômicas da região administrativa de Jacarepaguá, 

essa região possui uma grande extensão territorial, cerca de 130 quilômetros quadrados, 

correspondente a 10,70% da área da cidade do Rio de Janeiro, e uma população de 157.326 

habitantes, correspondente a 9,05% do total da população do município do Rio de Janeiro.  

As informações apresentadas objetivam dar ao leitor a amplitude dos bairros que serão 
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tratados neste estudo, as marcas rurais que povoam a vida da população de cem anos atrás e as 

características de sua história educacional pregressa.  

2.3.1.1 Freguesia e Cidade de Deus 

2.3.1.1.1 Escola Municipal dos Pássaros e Jardins  

A Escola Municipal dos Pássaros e Jardins fica localizada nos limites dos bairros de 

Freguesia de Jacarepaguá e Cidade de Deus. O que os separa a escola de uma das ruas da 

Cidade de Deus é um muro velho, cinza e esburacado. O prédio escolar comporta duas 

escolas. A escola municipal tem dois turnos − matutino e vespertino − e foi escolhida para 

participar de nossa pesquisa por ficar dentro do Condomínio Gabinal, na Freguesia, a poucos 

metros da Cidade de Deus.100 A Linha Amarela parece ser o limite espacial entre os bairros. 

Minha impressão ao chegar à escola é de que o bairro Cidade de Deus avança até os muros do 

condomínio. Essa imagem pode ser confirmada pelas direções das escolas do município e do 

estado, quando afirmam que, para maior segurança dos alunos, professores e demais 

funcionários da escola, algumas vezes ela precisa ser fechada em dias letivos, como, por 

exemplo, em dias de “operação policial”. 

Em 27 de março de 2018, com a entrevista agendada via e-mail, fui à Escola (matutino 

e vespertino) com o intuito de entrevistar a professora Alegria, diretora-geral da unidade. A 

escola fica localizada na Rua Ubaldo Soares Filho, 128, Freguesia, em Jacarepaguá, e tem 

como vizinhos os bairros Cidade de Deus e Anil. A maioria dos seus alunos, segundo a 

entrevistada, é oriunda desses bairros. A pesquisadora chegou à escola por volta das 13h50. A 

saída dos alunos até o 9º ano do turno da manhã já havia acontecido e, naquele momento, 

fechava-se o portão para o início do turno da tarde.  

A coordenadora pediu que eu entrasse e perguntou do que se tratava a visita, pedindo 

gentilmente que eu aguardasse na secretaria. Era uma sala grande, cheia de arquivos e mesas. 

No meio da sala havia uma mesa solitária. Nos cantos da sala podiam ser vistas algumas 

mesas viradas para a parede, inclusive aquelas ocupadas pelas professoras que atendiam aos 
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pais. As cadeiras na lateral estavam todas ocupadas.  

Pude presenciar a conversa de uma professora com os responsáveis de um aluno. Esta 

estava bem arrumada, de salto alto, vestido com uma estampa floral, colar e brincos de 

pérolas. Com voz firme e alta, ela disse à mãe do aluno que ele estava fora da idade/série e 

continuava a pular o muro para entrar pelos fundos da escola, ficando disperso durante as 

aulas e fazendo brincadeiras com os colegas de turma. Além disso, tinha o hábito de sair de 

sala e ir procurar seus antigos colegas em outras turmas, e ficava nas portas das salas 

atrapalhando as aulas. Depois do “sermão”, sem que a mãe dissesse uma palavra, ela 

continuou. Disse que ele somente teria direito ao (programa) “Acelera” se se comprometesse 

com as regras da escola; caso contrário, ela o deixaria em uma sala comum. Ao cobrar 

postura, ela lembrava a idade dele, como uma forma de pressioná-lo. A mãe, muito humilde, 

triste com toda aquela situação, começou a dizer que a irmã dele, que era menor, não dava 

trabalho na escola. E que ela nunca tinha sido chamada para assinar nada. Mas “ele” era a 

tristeza dela. Disse ainda que estava doente, com problema de coluna, e que precisava 

trabalhar para pagar as contas que o filho fazia. 

Ao mesmo tempo, outra mãe era atendida por uma professora que estava em outra 

mesa, em silêncio. Isso me incomodava. Não havia diálogo. Só papéis. Na sala, estava o 

irmão caçula de outra criança, de mais ou menos 6 anos, que olhava tudo com olhos atentos. 

Olhou para mim várias vezes. Parecia avaliar o meu comportamento, pois, em silêncio, 

escrevia todo o tempo. Na primeira oportunidade, indagou: “Você é professora?” Respondi 

que sim. Ele sorriu e eu perguntei: “E você é aluno dessa escola?”. Olhando para a mãe, que 

conversava com a professora num dos cantos da sala, respondeu: “Vou ser.” Sentei-me, então, 

perto dele. A mãe olhou e o chamou para perto dela. Pode ser que ela não tenha gostado! 

Passados mais ou menos 30 minutos de espera, a professora Gaia, com um sorriso 

acolhedor, me chamou. Essa foi uma visita rápida, a diretora marcou a minha volta para 

quinta-feira, dia 5 de abril de 2018. No entanto, no dia combinado, a entrevistada pediu para 

reagendar para o dia 12 de abril, às 14h. Nesse dia, pela manhã, enviei uma mensagem via 

WhatsApp para confirmar nosso encontro e dizer que, caso não fosse possível me atender, por 

favor informasse para marcarmos uma nova data. Imediatamente ela respondeu: “Bom Dia! 

Faremos hoje às 14h.” Organizei todo o material em uma pasta plástica que continha alguns 

desenhos do Romero Britto.  

No dia combinado, enquanto eu aguardava o atendimento da direção, uma 

responsável, numa conversa informal, disse que a escola era muito tranquila e o ensino era 

bom, mas que era comum a ocorrência de invasões e depredações à escola por moradores da 
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região. Disse que se eu quisesse saber mais deveria entrar na página do Jacarepaguá 

Online.101 A conversa confirmou a informação dos diretores de que a escola havia sido 

arrombada no final de semana e que os invasores haviam levado as panelas do refeitório, 

torneiras e outras coisas. Os diretores estavam preocupados, mas inspirados para resolver os 

problemas em conjunto. Percebemos que eles conseguem trabalhar em conjunto. 

Numa pesquisa nas redes sociais do bairro encontramos alguns relatos de moradores 

que abordavam a violência, coincidentemente, no local em que a escola está localizada. 

Vejamos:  

Freguesia/Cidade de Deus | Condomínio Gabinal & Colinas do Gabinal: 

Sobre o relato veiculado em nosso canal, não adianta mandar mensagem nos 

ameaçando ou nos xingando. Enquanto uma pessoa do local estiver sendo 

coagida por traficantes ou qualquer outro criminoso, estaremos divulgando 

seus gritos de socorro por aqui.  

Não é porque você não viu que não aconteceu.  

No futuro, quando as ocorrências forem constantes como se tornaram na 

Quintanilha, não adianta esbravejar e se arrepender, já será tarde demais.  

Jacarepaguá está infestado de marginais, e diversos locais antes tranquilos 

hoje já não são mais. Mas o local dessa notícia não, né? 

Muro com Muro com a Cidade de Deus, é um clima das Bahamas. Façam-

nos o favor!102 

O texto foi extraído dentre muitos que podem ser vistos nesse canal. Ele representa, ao 

que tudo indica, o pensamento de uma parte daquela população que vê o uso das ruas daquele 

condomínio (não é fechado aos moradores e nem a visitantes) como uma possibilidade, 

supomos, de uma invasão de “traficantes de droga” do bairro vizinho, Cidade de Deus. Aliado 

a esse pensamento, penso que há, por parte dos moradores, um compreensível medo da 

desvalorização de seus apartamentos e casas.  

Ter o bairro Cidade de Deus como vizinho gera expectativas, muitas vezes, negativas. 

A região, nesse caso, “pode ser definida como qualquer lugar que seja limitado de algum 

modo por barreiras à percepção” (GOFFMAN, 2014, p. 121). Por isso, é preciso atentar que, 

ao falar de bairros pobres, corremos o risco de reconstruir uma linguagem repleta de 

estereótipos, capaz de impedir a comunicação entre moradores, trabalhadores locais e seus 

vizinhos.  

Chegamos ao terceiro andar, na sala de leitura. A sala é ampla, climatizada, repleta de 
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 Criado em 2 de abril de 2014. Missão: Fornecer informações atualizadas de todos os bairros de Jacarepaguá, 
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 Fonte: Um dos diálogos entre o Canal e as Vítimas. Autorizado pela pessoa (Jacarepaguá Online Notícias de 

Jacarepaguá, 2017). 
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livros e trabalhos dos alunos! Tudo muito arrumado. Há um cantinho para teatro de fantoches 

e uma brinquedoteca (bem usada, mas arrumada). A sala é fechada com cadeado e fechadura 

dobrada – como dizem popularmente: “guardada a sete chaves”! A diretora ligou o ar-

condicionado. Nossa entrevista durou quase três horas.  

Ao me despedir da professora Gaia, surpreendentemente ela falou do projeto anual da 

escola, que contava a vida e a obra de Romero Britto, e lembrei que o material que carregava 

na pasta tinha tudo a ver com o projeto anual. Ela ficou muito feliz com a coincidência. De 

forma carinhosa, juntei todo o material e a presenteei com ele. Seria uma maneira de também 

estar presente, de alguma forma, naquele projeto.  

2.3.1.1.2 Colégio Estadual dos Pássaros e Jardins Noturno 

O Colégio Estadual dos Pássaros e Jardins Noturno compartilha seu prédio com a 

escola municipal de mesmo nome, como falamos anteriormente. À noite, ali funciona uma 

escola de ensino médio de competência da Seeduc/RJ. Dessa maneira, como nossa pesquisa 

vislumbrava entrevistar o diretor da escola estadual, pedimos autorização para procurar o 

diretor da escola noturna e propor que ele participasse de nossa pesquisa.  

Assim, com a autorização em mãos, voltei à escola no dia 5 de julho de 2018, às 18h. 

Fui até o portão principal e observei que havia poucos alunos e alguns professores. Passava 

das 19h quando o professor Hélio, diretor da unidade, chegou com seu filho de 2 anos. Fiquei 

encantada ao ver aquele jovem professor, de estatura mediana, magro, com mochila nas 

costas, entrando na escola com um sorriso acolhedor, porém agitado, pois corria o tempo todo 

atrás do filho. Diante disso, entendi que não conseguiria falar com ele naquela noite; mesmo 

assim, tentei confirmar a nossa entrevista. De forma cordial, ele me recebeu.  

Nesse momento, vi a professora Gaia, diretora do dia que havia entrevistado. Ela teceu 

elogios a Hélio e comentou que, ao contar sua história, ela reviveu momentos importantes de 

sua vida. Cheia de atenção conosco, disse que estava triste, pois a escola havia sido saqueada 

por moradores da Cidade de Deus no final de semana anterior. Ela e Hélio começaram a 

contabilizar as perdas. Foram levados da cozinha as panelas, torneiras, vasilhames, talheres, 

pratos, pias, os vasos dos banheiros e outras coisas que os alunos de ambas as escolas usam. 

Ela estava realmente cansada.  

Naquele momento, peguei o telefone e e-mail do professor Hélio para podermos 

marcar a entrevista em outro momento. Saímos de lá sem sequer falar sobre a pesquisa, coisa 
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que fizemos mais tarde, por mensagens de WhatsApp.  

Passei o mês de julho e agosto conversando por mensagem com o diretor, até que, no 

dia 31 de agosto de 2018, enviei um WhatsApp para ele, pois nunca respondia aos meus e-

mails. Nesse dia, por volta das 13h, o professor Hélio respondeu à minha mensagem no 

WhatsApp e disse que me receberia no dia 5 de setembro, às 16h, mas antes iria confirmar. 

Como ele não entrou em contato, resolvi, no dia 4 de setembro, passar uma mensagem para 

confirmar a entrevista no dia seguinte. Hélio respondeu com um pedido de adiamento. Alegou 

que teria que ir à Regional, em Campo Grande, e que não teria como chegar a tempo de me 

atender. Na semana seguinte, enviei várias mensagens, sem resposta. Somente no dia 28 de 

setembro, espontaneamente, ele me enviou uma mensagem sugerindo fazer a entrevista 

naquele dia. Prontamente respondi que sim. Pensei que ele fosse desistir, como em outras 

oportunidades.  

O tempo passou. Novamente achei que não iriamos conseguir fazer a entrevista. Como 

pesquisadora, não poderia nem deveria desistir até que se esgotassem todas as oportunidades. 

Sendo assim, escrevi novamente para o diretor e ele respondeu dizendo que queria muito dar 

seu relato, porém estava com muitos afazeres e isso o impedia de colaborar com a pesquisa. 

Mas escolheu o dia 30 de novembro, às 16h, para a entrevista. Porém, no dia 27 de novembro, 

por WhatsApp, nos pediu para antecipar a entrevista e a confirmou para as 15h30, na escola. 

Quando cheguei, o turno da tarde (municipal) ainda funcionava. Alguns alunos 

esperavam por seus colegas ou irmãos do lado de fora em uma espécie de pracinha, com 

bancos, árvores, plantas e muitos pássaros. Durante o período de espera, iniciei uma conversa 

amistosa sobre a escola e o bairro com um grupo de alunos que aguardava do lado de fora, no 

pátio externo, longe das “grades de ferro azuis”. Nesse momento, um aluno (do turno da 

manhã) de mais ou menos 15 anos menciona um jornal digital “do povo”. Ele disse que se 

chamava Voz das Comunidades.103 Consegui facilmente acessar o jornal pela internet: “Somos 

um veículo de comunicação das favelas, para as favelas.” Nele foi possível encontrar notícias 

sobre eventos, saúde da mulher e das crianças; notícias sobre as melhorias das escolas 

públicas, assim como denúncias sobre a má conservação das escolas; informações sobre vagas 

de emprego e eventos culturais, palestras, cursos e atividades de lazer. De forma positiva, esse 

meio de comunicação mostra a favela e, a nosso ver, presta um serviço social. 

Em meio à minha pesquisa no site do jornal, o professor Hélio chegou. Antes de 

iniciarmos, ele me chamou para ver a tela anti-insetos (mosquiteiros) que foi obrigado a 
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colocar nas janelas do refeitório. Enquanto tirava fotos para fazer um relatório para a 

Seeduc/RJ, dizia que estava colaborando com o que podia, mas tinha pouca verba. A tela 

havia sido roubada no saque ocorrido em julho, e agora precisaram colocar outra. Perguntei se 

não poderia ser colocada por dentro. Ele disse que a equipe da vigilância sanitária não deixava 

colocar a tela por dentro do refeitório. E comentou: “Sendo assim, ‘eles’ acabam roubando a 

tela novamente e a gente é obrigada a repor.” E, de acordo com o diretor da escola noturna, 

isso acontece sempre. O diretor foi logo dizendo que a escola tem quase 300 alunos, entre 

adolescentes, jovens e adultos. Disse também, espontaneamente, que seus alunos são, em sua 

maioria, oriundos da Cidade de Deus. E que ter um refeitório funcionando é sua prioridade. 

Disse que, depois que entraram e roubaram tudo da cozinha do município, eles tiveram que 

funcionar com muita dificuldade. No entanto, ele e a diretora do dia são amigos e isso ajuda 

muito. Ele me infirmou que ter um bom relacionamento com a diretora do dia ajudava no 

funcionamento da escola à noite.  

O entrevistado me convidou para ir até o segundo andar, onde fica a secretaria do 

colégio estadual. Isso significa que o portão precisa ficar aberto para que as pessoas possam ir 

à secretaria. Não tem porteiro nem campainha. Ele ou o adjunto descem para receber os 

alunos e professores. Iniciamos a entrevista e ele aos poucos foi relaxando.  

A sala de aula é grande e dividida com estantes de madeira ou mesas velhas de sala de 

aula. Logo na entrada, há uma pequena divisória onde fica o que vou chamar de “espaço de 

triagem”. Nos fundos da sala, do lado esquerdo, ficam as mesas diretor-geral e do adjunto. Lá, 

vi os computadores usados pelos diretores e os arquivos de documentos dos alunos. Esses 

arquivos ficam de costas para a porta de entrada, dando a impressão de maior privacidade. 

O diretor me pediu que me sentasse à sua frente. Tomei a iniciativa de falar sobre a 

pesquisa. Ele me ouviu com atenção e me perguntou se ele, com tão pouco tempo na função 

de diretor, seria capaz de ajudar. Respondi que iríamos conversar sobre sua trajetória até 

chegar à função de direção. E isso seria o meu maior objetivo. Que o encontro já era por si só 

um dado importante para a pesquisa. Dito isso, apresentei o roteiro de perguntas e o 

documento TCLE para iniciarmos a entrevista. Explicamos todos os prós e os contras de uma 

entrevista gravada e se ele estava pronto para começar. Sorrindo, ele disse que o gravador o 

assustava, mas que estava tudo bem. Assim, iniciamos a nossa conversa. 
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2.3.2 Praça Seca  

2.3.2.1 Escola Municipal da Praça Seca  

Em 25 de abril de 2018, fomos à Escola Municipal da Praça Seca, que fica localizada 

no bairro de Jacarepaguá. A escola ocupa um prédio antigo e bem conservado. Fomos sem 

avisar, após vários e-mails para a direção sem nenhum retorno. Ao chegar à escola, o 

atendimento não foi possível, pois o diretor estava em reunião na 7ª CRE, que fica localizada 

no bairro da Barra da Tijuca. A atendente me disse que eu tinha duas alternativas; uma era 

aguardar, a outra voltar outro dia. E para não perder o dia, fui informada de que os horários de 

atendimento da direção eram entre 10h e 12h ou entre 14h e 17h.  

Diante das inúmeras notícias em todos os meios de comunicação sobre a violência 

armada na cidade do Rio de Janeiro, especialmente sobre alguns bairros, e a suposta falta de 

segurança, ir a bairros que não conhecemos, ou dos quais não temos informações de 

moradores conhecidos, causa desconforto e apreensão. A ideia que fazemos do bairro vai 

sendo construída respaldada pela narrativa de violência da mídia. Assim, ir ou passar pela 

Praça Seca era difícil. Passei a ficar atenta aos noticiários, aos aplicativos de notificação de 

tiroteio/disparo de arma de fogo e, por fim, comecei a ligar para algum conhecido ou amigo 

morador do bairro ou para a própria escola, para saber como estava o “clima” da região e 

então tomar a decisão de me dirigir para o local. 

Em abril de 2018, o Fogo Cruzado − laboratório de dados sobre violência armada − 

registrou 773 tiroteios/disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Os resultados mostram que os bairros com mais notificações foram: Praça Seca (27); 

“Complexo do Alemão” (23); Realengo (20); Rocinha (19); e Copacabana (18). No relatório 

semestral de 2018, nos dados sobre violência armada, o bairro da Praça Seca foi considerado 

o “campeão” em tiros: 105. (https://fogocruzado.org.br/relatorio-abril-2018/). 

No final de 2018, um novo relatório do Fogo Cruzado sobre a violência armada na 

cidade do Rio de Janeiro foi publicado. Vejamos: 
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Figura 5 – Violência armada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Site Fogo cruzado (12/05/2018). 

A figura 5 ilustra a frequente tensão nos bairros da região metropolitana do Rio de 

Janeiro em virtude do uso de arma de fogo por civis e/ou policiais em suas diligências contra 

o tráfico de drogas, envolvendo também as milícias constituídas nas zonas periféricas dos 

bairros. A Praça Seca tem sido destaque nos últimos dois anos e, em 2018, disparou tanto em 

tensões internas causadas por gangues rivais em disputas por território como por atuações da 

Polícia Militar para coibir o tráfico e extorsões aos moradores cometidas pelas milícias.  

Diante de tais informações, e pela experiência vivida pessoalmente, posso dizer que a 

ida até a Praça Seca foi marcada pela tensão assim como pela perseverança da pesquisadora e 

do entrevistado. O meu conhecimento era cercado pelas informações geradas pela mídia, pelo 

Aplicativo Fogo Cruzado e por informações dos moradores, conhecidos da pesquisadora.  

Assim, no dia 26 de abril, em meio a grandes tensões sociais, me organizei e parti para 

o compromisso. A Praça Seca fica a uns 30 minutos do Pechincha, bairro de onde saí. Quase 

quinze minutos depois, dentro do ônibus, tive que retornar. O trânsito parou. Os carros não 

andavam. Fiquei preocupada e perguntei ao motorista do ônibus o que tinha causado aquela 

retenção. Ele respondeu que poderiam ser duas coisas: “batida de carro no Mato Alto ou 

arrastão”. Logo depois, verifiquei no aplicativo Fogo Cruzado a seguinte mensagem: “Tiro 
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nas intermediações da rua Doutor Bernardino (944)”. Isso bastou para que eu pedisse para 

descer do ônibus. Voltei a pé para casa.  

Depois desse episódio, infelizmente, somente retornei à Escola Municipal da Praça 

Seca quase cinco meses depois, após várias tentativas. Cheguei por volta das 11h. Não avisei 

que iria. Quem me atendeu foi um jovem educado, a quem me apresentei. Ele disse que o dia 

não era propício para falar com o diretor, mas, se eu pudesse aguardar, talvez ele pudesse nos 

atender. Nesse momento, um homem alto, negro, e com uma voz forte chega perto de nós e 

diz que o dia não era bom para conversar. Ele tinha uma reunião com os professores e alguns 

pais para atender. Sem mesmo nos apresentar, vi que se tratava do diretor. Eu disse que estava 

com tempo disponível e poderia aguardar o tempo que fosse necessário. Então, ele chamou o 

professor que me atendeu e disse: “Ele é professor de história, tem mestrado em história pela 

Unirio e doutorado também em história pela UFF”. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, 

ele pediu ao professor que me levasse até a sala dos professores e que aguardássemos ali. Se 

precisasse ir ao banheiro, que falasse com uma das faxineiras que ali estavam. Passadas quase 

duas horas, tomamos a iniciativa de procurá-lo. A reunião havia acabado e alguns professores 

saíram antes do final. Queixavam-se do horário, dizendo que não podiam ficar até mais tarde, 

pois trabalhavam em outras escolas. Quanto ao pai e a mãe que chegaram, o diretor disse que 

somente os atenderia se trouxessem o filho.  

Em meio a tudo isso, o diretor me chamou até a sua sala. Pediu que eu me sentasse em 

uma poltrona que ficava em um canto da sala, porém de frente para a porta. À nossa frente 

estava uma cadeira de madeira, mais alta do que a poltrona macia na qual eu estava. Ao fundo 

da sala bege, ficava uma mesa limpa, sem nenhum papel sobre ela. Uma cadeira simples de 

madeira e uma estante pequena com alguns livros. A sala era fria. Senti que seria inquirida, e 

fui. Ele me pediu para explicar com detalhes o projeto de pesquisa. Disse que tem recebido 

muitos pesquisadores ali e que só atende se for um projeto em que ele confia. Então, comecei 

a falar sobre o projeto e o caminho até a SME/RJ. Ao terminar, ele garantiu que me atenderia 

na sexta-feira, dia 14 de setembro de 2018, às 8h. Disse mais: que era ele quem abria e 

fechava a escola e que estaria na entrada quando eu chegasse. 

O prédio era enorme, assim como a sala de direção. Era limpo, porém precisava de 

reformas. Havia um Cristo104 enorme no alto de uma torre. Parece que ali funcionou um 

convento. Não tirei fotos, pois ele disse que havia alunos circulando e não tinha autorização 

para fotos do interior da escola. 
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  Estátua que lembra a do Cristo Redentor do morro do Corcovado no Rio de Janeiro.  
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Em 14 de dezembro de 2018, cheguei às 8h em ponto. Desci do táxi e o diretor estava 

no portão. Ele me cumprimentou e elogiou a pontualidade. Pediu que o professor coordenador 

me levasse até a sala de atendimento. Na porta da sala estava escrito que era uma sala de 

educação especial. Entrei e me deparei com uma copa/cozinha. Tinha geladeira, micro-ondas 

e outros aparelhos domésticos. Uma mesa no centro com uma toalha colorida e uma garrafa 

de café e três copos de vidro. Uma mulher de meia-idade, loura, muito bem-vestida e 

simpática, se aproximou e se identificou como a diretora da escola.  

Fiquei confusa, e perguntei, afinal, quantos diretores a escola tinha. Ela respondeu 

imediatamente que eram dois. Então, depois de quase uma hora conversando sobre a pesquisa 

e sobre a trajetória docente dela, o diretor chegou e perguntou se a entrevista estava pronta. 

Nesse momento, me desculpei e disse que a entrevista deveria acontecer num espaço 

silencioso, reservado. Entretanto, ele disse que gostaria que a diretora também fosse 

entrevistada, visto que sua trajetória era encantadora. Ela me deu o seu telefone para que 

pudéssemos nos falar pelo WhatsApp. Feitos os acordos, peguei o gravador e comecei a 

gravar a conversa com o professor Sófocles. 

Em aproximadamente 45 minutos ele respondeu de forma lacônica às minhas 

perguntas. Mostrou-se atento, parecia determinado a não dizer nada que não fosse bem 

pensado. Em alguns momentos, relaxava e a conversa fluía; em outros, ele se fechava como 

uma ostra. Finda a entrevista, agradeci e ele se colocou à disposição para me apresentar a 

outros diretores que vivenciam a violência armada todos os dias. Disse que, embora a Praça 

Seca esteja passando por alguns problemas, ele não os tem, raramente fecha a escola. Todavia 

nos contou que faz parte de um grupo de escolas que estão mantendo reuniões periódicas 

desde o início de 2017, quando o clima no bairro ficou mais violento: “Não que seja um 

problema da minha escola, mas muitos alunos deixam de ir à escola por causa da violência 

armada em suas comunidades.” 

Após essa conversa, fui embora da Escola Municipal da Praça Seca com a intenção de 

retornar no dia 18 de setembro de 2018. Nesse dia, cheguei no horário combinado com a 

diretora. Eram 9h da manhã e a escola estava toda fechada. O portão de ferro da frente estava 

aberto, porém a segunda entrada estava trancada. A escola parecia uma fortaleza. Há um 

enorme portão de madeira com trancas de ferro. O interfone não funcionava e nem a 

funcionária da limpeza, que chegou atrasada, conseguiu entrar. Ela começou a gritar. O rapaz 

da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae),105 que também aguardava para ser 
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 Disponível em: http://www.cedae.com.br/apresentacao. Acesso em: 20 abr. 2019. 
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atendido, queria ir embora, mas não deixei, alegando que estava na hora de um intervalo e 

isso podia estar atrapalhando. Nesse instante, o professor Sófocles abriu o portão e pediu que 

todos entrassem. Passamos por um pequeno corredor e chegamos a um outro portão de grades 

de ferro. Ele fechou o portão de madeira e deixou aberto o portão interno de grades de ferro. 

Direcionou-nos à sala de trabalho da coordenação e direção (administrativa) e disse que era 

possível usar a internet. Agradeci, mas disse que preferia me manter concentrada em minha 

atividade de pesquisa. Apesar de ter feito a entrevista com a diretora adjunta, não irei usá-la 

nesta pesquisa por entender que o recorte inicial prevê entrevistas apenas com o diretor-geral. 

2.3.3 Bairro do Tanque 

Waldemar Costa,106 historiador, escritor e morador de Jacarepaguá,107 bairro localizado 

na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, pesquisa a história dos homenageados que deram 

nome às ruas do bairro. A ideia, de acordo com o autor em seu primeiro livro, O Vale do 

Marangá, foi resgatar a memória do bairro através de fotografias pertencentes a moradores, 

em arquivos pessoais e na prefeitura. 

Dentre os bairros citados pelo autor está o bairro do Tanque, que fica na Baixada de 

Jacarepaguá, também conhecido como Largo do Tanque. O autor faz referências a outros 

bairros adjacentes: Taquara, Pechincha, Freguesia, Praça Seca, Vila Valqueire e Jardim 

Sulacap
108

. O bairro do Tanque surgiu no final do século XIX, quando havia grande 

circulação de pessoas e mercadorias entre a Barra da Tijuca e o bairro de Cascadura. Foi 

descrito pelo historiador como o caminho entre a Porta d’Água, na Freguesia, e a Taquara, 

assim como parte do trajeto até Cascadura, Zona Norte da cidade. Por isso se justifica a 

construção, em 1875, de um grande reservatório de água para cavalos e burros matarem a 

sede. Por isso, o bairro do Tanque passou a ser uma espécie de “parada obrigatória”, já que a 

circulação era realizada por bondes de tração animal e estes precisavam fazer uma parada para 

beber água, comer e descansar. Desde então, passou a ser chamado de Largo do Tanque. 

Atualmente, o Largo do Tanque possui ligação direta com a Freguesia através da 
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 Disponível em: http://www.wsc.jor.br/jacarepagua/imagens%20de%20Jacarepagu%E1.htm. Acesso em: 20 

abr. 2019 
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 Waldemar Costa (1995) afirma que “o topônimo Jacarepaguá se deriva de três palavras da língua tupi-

guarani: yakare (jacaré), upá (lagoa) e guá (baixa) – a “baixa lagoa dos jacarés)”. Disponível em: 

www.wsc.jor.br. Acesso em: 12 maio 2019.  
108 Delimitação e codificação do bairro foi estabelecida pelo Decreto n. 3158, de 23 de julho de 1981 com 

alterações do Decreto n. 5280, de 23 de agosto de 1985. Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-

de-janeiro/decreto/1985/528/5280/decreto-n-5280-1985-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema. Acesso 

em: 12 jul. 2019.  

http://dicionario.sensagent.com/Século%20XIX/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Freguesia%20(Jacarepaguá)/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Taquara%20(bairro%20do%20Rio%20de%20Janeiro)/pt-pt/
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Estrada do Camatiá, no final na Estrada da Covanca. Possui ruas importantes como a Estrada 

do Cafundá e Estrada do Catonho, que liga o Tanque ao Jardim Sulacap. 

No entanto, o bairro do Tanque109 tem recebido destaque, assim como alguns bairros 

da região de Jacarepaguá, quando o tema são confrontos com arma de fogo, seja pelo tráfico 

de drogas entre facções rivais, entre as facções e a milícia, ou ainda pela intervenção da 

polícia. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, em 6 de setembro de 2018, as ocorrências 

de confrontos têm crescido. A plataforma mediu o período de janeiro a agosto dos anos de 

2017 e 2018 e apresentou uma escalada dos confrontos110 nos bairros em que mais ocorreram 

confrontos com tiroteios.  

Vejamos os quatro primeiros colocados: 

Quadro 10 – A escala dos confrontos 

Bairros 2017 2018 Variação 

Praça Seca 71 230 223,9% 

Cidade de Deus 124 196 58% 

Taquara 22 87 295,4% 

Tanque 16 51 218,7% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Plataforma Fogo Cruzado, 2018. 

Esses dados, embora não sejam oficiais, pois não foram divulgados pela Secretaria de 

Segurança do Rio de Janeiro, nos dão um parâmetro sobre a realidade dos bairros e 

possibilitam uma reflexão. No entanto, devem ser vistos com certo cuidado, pois podem 

provocar alarme, sentimento de insegurança e medo coletivo.  

2.3.3.1 Escola Municipal Caixote 

No dia 25 de abril de 2018, por volta das 15h, fui à Escola Municipal Caixote, que fica 

localizada no Tanque, em Jacarepaguá. É uma escola como tantas outras cuja arquitetura 

lembra um “caixote”. É um prédio de quatro andares, branco e azul, com grades e portões, um 

no pátio externo e um enorme portão na entrada da portaria. Como não tem campainha nem 

porteiro, quem chega pode aguardar educadamente alguém passar pelo pátio interno ou gritar 

para ser atendido. Optei por aguardar. Causou preocupação o carro da polícia militar 

estacionado bem na esquina do muro da escola o tempo todo. Nesse dia, soube que era preciso 
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 Disponível em: https://extra.globo.com/casos-de-policia/traficantes-da-covanca-em-jacarepagua-postam-na-

web-foto-com-submetralhadora-15-fuzis-10029781.html. Acesso em: 12 jul. 2019. 
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 Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/bairros/disputas-com-armas-de-fogo-dobram-em-areas-da-zona-

oeste-do-rio-23039637. Acesso em: 12 jul. 2019. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrada_do_Cafund%C3%A1&action=edit&redlink=1
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agendar a reunião com a direção e, mesmo assim, o assunto teria que ser avaliado. Sendo 

assim, voltei à minha residência e enviei um novo e-mail para tentar um agendamento. Sem 

resposta, retornei à escola em 3 de maio de 2018, uma quinta-feira, às 15h. Infelizmente, a 

direção não pôde me atender e pediu que eu voltasse na semana seguinte, isto é, quarta-feira, 

9 de maio de 2018, às 14h30. Nesse dia, cheguei cedo. Pensei que receberia outro “não” ou 

um educado “volte depois”, e foi exatamente o que aconteceu. Precisei retornar noutro dia. A 

diretora havia saído para uma reunião na 7ª CRE.  

Retornei em 11 de setembro. Cheguei por volta das 9h da manhã. Enquanto aguardava 

a diretora, uma professora se identificou como coordenadora e me perguntou do que tratava a 

visita. Disse a ela que havia enviado um e-mail para a direção e que não obtivera resposta. 

Ela, então, me disse que a diretora não estava interessada em responder à pesquisa e que eu 

não devia aguardá-la. Ela estava em reunião e não tinha hora para terminar. Eu disse que seria 

muito importante falar com ela e mostrar-lhe o meu trabalho. Passados mais ou menos 30 

minutos, a diretora veio ao nosso encontro. Uma mulher de estatura baixa, aparentando uns 40 

e poucos anos, magra, fala mansa, sorriso terno, porém firme. Ao se aproximar, disse de 

forma educada que naquele dia ela não poderia me atender. Mesmo assim, eu disse a ela que 

bastavam 10 minutos para explicar a pesquisa. Depois disso ela se mostrou interessada em 

contar a sua história profissional. No entanto, pediu que sua diretora adjunta também fosse 

entrevistada. Ela acreditava que ambas, como diretoras, poderiam colaborar. Senti que, apesar 

de ceder, ela estava receosa em ser entrevistada. A adjunta chegou. Uma mulher muito jovem, 

alta, falante e alegre. Ao conversar sobre a pesquisa, ambas se mostraram interessadas em nos 

contar as suas trajetórias. Marcamos a entrevista para o dia da reunião pedagógica: 27 de 

setembro de 2018, às 15h. 

No dia marcado, cheguei às 14h30 à escola. O portão estava fechado e havia um 

grande silêncio. Vi, como sempre, os policiais encostados no portão principal. A situação 

causou apreensão e chamei por alguém pedindo para entrar. Quem me atendeu foi a própria 

diretora, sempre com um sorriso agradável, acolhedor e uma voz doce. Aproveitei para 

agradecer a sua disposição. Ela me pediu para aguardar, pois a diretora adjunta não havia 

chegado. Respondi que estava sem pressa.  

Quando a diretora adjunta chegou, levou-me a uma sala com livros até o teto e saiu 

para avisar que iria para a entrevista. A sala ficava atrás da secretaria e da sala da coordenação 

pedagógica. A entrada era escura e a porta era feita de cortina em tecido colorido. A mesa 

havia sido improvisada com a junção de dez mesas de sala de aula e as cadeiras (bastante 

usadas) também foram aproveitadas das salas de aula; assim se compunha o local. As cadeiras 
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foram forradas com o mesmo tecido da cortina. A escola, a meu ver, precisava de reformas. A 

diretora adjunta retorna e se senta na cabeceira da mesa e me aponta as cadeiras ao seu lado. 

A entrevista se inicia pela diretora adjunta. Apresentei o trabalho e o TLCE, expliquei 

o documento e a importância da sua assinatura. Os gravadores foram ligados e começamos a 

conversar sobre a sua trajetória docente. Ela falou com orgulho de cada etapa da sua vida. Foi 

emocionante! Falava com maturidade, no auge de sua juventude, com carinho e respeito pela 

educação em todos os níveis de escolaridade. Ao término da entrevista, a diretora-geral entrou 

e sentou-se à minha frente. Com uma voz mansa, baixa e doce, ela disse que teria pouco 

tempo para a entrevista. Mesmo assim, timidamente, começou a falar e o tema fluiu. Com o 

rosto avermelhado e a voz embargada, teve início a entrevista, mas com o passar do tempo 

essa aparência deu lugar a uma feição tranquila e a uma fala organizada. Ela se mostrou firme, 

e também crítica. A entrevista foi marcada pela atenção e generosidade de ambas as diretoras. 

Finda a entrevista, com os gravadores desligados, eu disse que gostaria de conhecer o 

diretor da noite (estadual) e entrevistá-lo. Imediatamente, a diretora se levantou e disse que 

iria apresentá-lo. E realmente o fez. Levou-nos até a sala dele e disse que havia uma pesquisa 

a ser respondida. Disse que era uma pesquisa do curso de doutorado em Educação da UFRJ. 

Agradeci a iniciativa positiva da diretora do município, trocamos um abraço e ela 

voltou para sua sala do outro lado do corredor. Duas escolas em uma. Percebemos que às 18h 

uma escola dá lugar a outra. Mesmo com essa divisão clara há respeito, foi o que nos pareceu, 

entre eles. 

2.3.3.2 Colégio Estadual Caixote Noturno 

Podemos dizer que o dia 27 de setembro de 2018 foi um sucesso, já que conseguimos 

entrevistar três diretores.  

O diretor da escola estadual noturna me convidou a entrar e disse que participaria da 

investigação com todo o prazer. Ele ainda sorriu e disse que sabia que eu iria visitá-lo, que já 

me aguardava, pois havia recebido um e-mail da Metropolitana IV. Sua voz é grave, alta e 

clara chamava atenção. Apresentei-me a ele, disse o que fazia e o que pretendia. Sorridente, e 

mostrando-se receptivo, ele abriu a porta da sua sala (que é secretaria, mecanografia, sala de 

coordenação e de direção) e me pediu para preparar o gravador. Puxou a cadeira e colocou-a 

em frente à dele. Iniciei a apresentação, como faço com todos os participantes, apresentando a 

pesquisa, o roteiro de perguntas e informando que as questões servem apenas para a nossa 
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organização, como um caminho. Apresentei o TCLE e sua representação significativa para a 

pesquisa de campo e, imediatamente, agradeci a oportunidade. 

Após tudo isso, o diretor solicitou que eu falasse um pouco mais sobre a pesquisa e, 

em seguida, começou a contar a sua trajetória e seus desafios na função de diretor. A conversa 

fluiu de forma dinâmica e a nossa impressão foi de que ele se sente orgulhoso com cada 

momento de sua trajetória.  

A entrevista foi interrompida por alguns momentos, pois, como já dissemos, a direção 

funciona numa sala compartilhada com outras áreas da escola. Cada vez que interrompíamos 

a entrevista gravada, voltávamos fazendo um resumo anterior e aí ligávamos o gravador. A 

organização dele e seu pragmatismo me deu segurança. Foi um dia de avaliações internas na 

escola, e, como a mecanografia funciona também nesta sala, as interrupções eram recorrentes. 

Fiquei impressionada com a desenvoltura e a organização da equipe, em especial com a dele. 

Perguntei se não haveria outra sala para conversar e ele disse que seria impossível. As salas 

correspondem ao número exato de turmas. A sala de professores é a mesma dos professores 

do município. E ele só conseguiu a sala para os professores devido à boa relação que mantém 

com a direção da escola do município.  

Terminamos a entrevista e ele disse que eu deveria conhecer a associação de diretores, 

e que, se eu quisesse, ele poderia me levar em uma reunião. Agradeci e fui embora. Passava 

das 19h e chovia muito. Nesse dia, peguei um táxi de volta para casa. A escola fica localizada 

em um bairro próximo e, se não fosse noite e não estivesse chovendo, seria possível ir a pé 

(30 minutos, mais ou menos). O problema é que, no momento, havia uma onda de assaltos 

naquela região. Peguei o táxi. Pedi cuidado ao motorista, pois era dia de São Cosme e São 

Damião; muitos adultos e crianças nas calçadas correndo atrás de doces. No caminho, o 

taxista disse que a rua por onde íamos passar estava cada dia mais perigosa. Era a rua Campo 

de Areia, no Pechincha, vizinha do bairro da Covanca. Antes que ele terminasse de falar, 

ouvimos tiros e ele pediu que eu me abaixasse e me deitasse no banco traseiro do carro. Nesse 

instante, passou um garoto, branco, estatura mediana, vestindo uma camisa azul e bermuda. 

Ele corria bastante e parecia segurar uma arma de pequeno porte apontada para cima. No 

outro sentido, segundo o motorista, uma moto subia a rua que cruzava aquela onde estávamos. 

O assalto acontecera dois carros depois do nosso. Não vi nada, mas o motorista, atento, viu e 

gritou. Pessoas que passavam encostaram os carros com medo de bala perdida. Guardei o 

gravador e o celular debaixo do banco dianteiro. Senti medo e muita angústia. Queria sair 

rapidamente dali. Imediatamente, o motorista disse que não ia parar para ver, mas aconselhou 

que eu ligasse para a polícia. E saiu em disparada, ultrapassando todos os carros e formando 
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uma fileira tripla. Havia uma patrulha na esquina da Estrada do Pau Ferro e o motorista parou 

e gritou para os policiais. Eles disseram estar informados do ocorrido e agradeceram. 

Cheguei em casa entristecida. O bairro do Pechincha é vizinho ao bairro da Covanca, e 

sempre foi considerado um bairro calmo. É residencial e tem um pequeno comércio. Há 

algum tempo tem sofrido com a falta de segurança, apesar de ser vizinho do 18º Batalhão da 

Polícia Militar. Nesse dia, 27 de setembro, o que aconteceu foi que uma mulher foi baleada 

dentro do seu carro durante uma tentativa de assalto, por volta das 19h. Era dia de São Cosme 

e São Damião e, mesmo chovendo, a mulher distribuía doces junto com sua filha de 8 anos. 

Ela levou um tiro no ombro, foi socorrida e sobreviveu. A sua filha, muito assustada, foi 

acolhida pelos moradores da rua. Moradores do bairro do Pechincha sempre tiveram a 

sensação de que viviam num lugar seguro. Hoje, como moradora, posso dizer que ouvimos 

tiros, em especial vindos do chamado Complexo da Covanca. É triste perceber que estamos 

nos fechando em nossas casas, fazendo delas, de alguma forma, os nossos castelos.  

Após apresentar as escolas a partir do meu olhar e das narrativas dos diretores sobre a 

comunidade escolar e sua vizinhança, trataremos, no quarto capítulo, das trajetórias docentes 

dos diretores entrevistados, da formação inicial e continuada, do ingresso à carreira docente, 

da sua percepção sobre a profissão docente supostamente presente na função de diretor 

escolar e da influência (ou não) da violência armada na organização administrativa e 

pedagógica da escola. 

Em seguida iniciaremos a Parte II desta tese, composta pelos Capítulos 3, 4 e 5 

conforme anunciamos na Apresentação deste estudo. A proposta é de examinar, através dos 

relatos orais, como se deu a trajetória profissional dos nove professores que atuam em 

territórios conflagradas pela violência armada. 
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PARTE II 

Adentrando o campo
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Trouxemos para estes próximos três capítulos as entrevistas de história oral 

(autobiográficas, imagéticas e sonoras) em que usamos perguntas focadas em dois eixos que 

se complementam: a construção da trajetória profissional docente e a trajetória atravessada 

pela violência armada que se desenrola no bairro e, muitas vezes, precisamente no entorno das 

escolas públicas do Rio de Janeiro. A ideia é compreender como são construídas as 

identidades docentes dos diretores participantes da pesquisa que lidam com a situação 

violência “extramuros escolares” (RIBEIRO; KAZTMAN, 2008; ZALUAR; LEAL, 2001). 

Nessa reflexão, nove docentes (cinco professoras e quatro professores) irão expor, em 

dois capítulos, suas experiências na função de diretores escolares, assim como suas 

impressões sobre a escola e seu bairro. Dois grupos de professores atuam no magistério 

público, tendo como cenário a educação básica. Um grupo lotado em escolas regulares 

(matutinas e vespertinas) de educação infantil, Ensino Fundamental I e II, e o outro grupo 

lotado em escolas noturnas de Ensino Médio Regular e/ou EJA. Cada escola do segundo 

grupo compartilha o mesmo prédio com outra escola do primeiro grupo. Também podem ser 

observados dois grupos de docentes — os que foram normalistas e os que descobriram a 

docência na graduação. 

O Quadro 11 apresenta os principais dados dos entrevistados. Nele o leitor conhecerá 

os dados escolhidos para a análise, tais como: idade em 2018; tempo de magistério (inclui o 

tempo em escola privada); formação acadêmica; como chegaram à função de diretores 

escolares; disciplina de atuação; tempo no serviço público como docente/regente e como 

diretor; rede a que estão vinculados (estadual ou municipal); cursos preparatórios para gestão 

escolar (nota-se que nenhum deles é voltado à gestão em ambientes conflagrados pela 

violência armada).  

A preocupação é abordar historicamente o que dizem os relatos orais e os documentos 

oficiais, de forma a compreender as experiências profissionais vividas e contadas por nossos 

entrevistados. 
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Quadro 11 – Síntese das características dos entrevistados 

 

Professores/ 

diretores 

Idade 

em 

2018 

Tempo de 

magistério 
Formação acadêmica 

Concurso para Doc I 

ou Doc II 

Disciplina de 

atuação 

Tempo na função como 

docente/regente – rede 

pública 

Tempo como 

diretor da rede 

pública 

Rede Curso de direção ou gestão escolar 

Diretor 1 

 

Pandora 

42 
23 anos (iniciou 

aos 18 anos) 

 Graduação em Pedagogia 

(Administração e supervisão escolar) – 

UERJ 

 Curso Normal e o Adicional (para 

educação infantil) – Instituto de 

Educação/Tijuca 

 Doc II em 2003 

(SME/RJ) - 22h 

 Doc II em 2009 

(SME/RJ) - 22 h 

Ensino 

Fundamental I 

(professor 

geral) 

Aproximadamente 15 anos 7 anos (2011) SME/RJ 

Sim.  

Graduação e em cursos internos da 

rede municipal. 

Diretor 2 

 

Teseu 

62 30 anos 
 Graduação em Ciências Biológicas 

(UGF) 

 Doc I em 2004 

(SEEDUC/RJ) – 16h 
Biologia Aproximadamente 14 anos 8 anos (2010) SEEDUC/RJ 

Não.  

Apenas reuniões internas da rede 

estadual. 

Diretor 3 

 

Atena 

34 8 anos 

 Graduação em Geografia (UERJ) 

 Mestrado em “Conflito Sócio 

ambiental” (2010) – (FGV) 

 Doc I em 2011 

(SME/RJ) - 16h em 

Macaé (RJ) – 

abandonou 

 Doc I em 2012 – 

Passa no concurso da 

SME(RJ) – 40h 

Geografia Aproximadamente 7 anos 1 ano (2017) SME/RJ 

Sim. Em 2017. 

Fundação Getúlio Vargas (próprio 

interesse) 

 

Encontros eventuais sobre o tema. 

Diretor 4 

 

 

Mnemósine 

56 14 anos  Graduação em Geografia (SUAM) 

 Doc I em 2004 

(SEEDUC/RJ) 

 Contrato em 

2005/2006 

(SEEDUC/RJ) 

 Doc I em 2007 

(SEEDUC/RJ)/Nova 

Iguaçu 

 Transferência para a 

Chatuba (Caju) em 

2007 

Geografia Aproximadamente 14 anos 5 anos (2013) SEEDUC/RJ 

Sim. Em 2016. 

Atividade que ocorreu no C.E. Júlia 

Kubitschek em 2016. 

Diretor 5 

 

Têmis 

48 26 anos 

 Graduação Pedagogia (UERJ) com 

ênfase em Educação Especial. 

 Curso Normal (E.E. Carmela Dutra) 

 Doc II em 2001 

(iniciou em 2003 em 

Educação Especial) 

(SME/RJ) 

 Doc II, 22h, Ensino 

Regular (SME/RJ) 

Ensino 

Fundamental I 

(professor 

geral) 

Aproximadamente 15 anos 1 ano (2017) SME/RJ 
Não.  

Atividade eventual da Rede Estadual. 

Diretor 6 

 

Quíron 

49 25 anos  

 Graduação em História (UGF) 

 Pós-Educação (UERJ) 

 Pós-Gestão (UERJ) 

 Doc I em 1993 

(SME/RJ) - 16h 

 DOC I em 1997 

(SEEDUC/RJ) - 16h 

História Aproximadamente 25 anos 15 anos (2007) SEEDUC/RJ 
Sim.  

Pós-Graduado em Gestão (UERJ). 

Diretor 7 

 

Gaia 

58 18 anos 

 Graduação em Comunicação (UVA) 

 Graduação em História (UVA) 

 Curso Normal; (UVA) 

 Doc II em 2002 - 

22h 

 Doc I em 2008 - 16h 

História Aproximadamente 18 anos 5 anos (2013) SME/RJ 
Não. 

Atividades internas na rede municipal. 

Diretor 8 

 

Hélio 

36 11 anos 

 Graduação em Química (UERJ) 

 Mestrado em Química (UERJ) 

 Doutorando em Química (UERJ-termina 

em 2021) 

 Doc I em 2005 

(SME/RJ) - 16h 
Química Aproximadamente 11 anos 1 ano (2017) SEEDUC/RJ 

Não.  

Atividades (eventuais) na Rede 

estadual. 

Diretor 9 

 

Sófocles 

58 30 anos 
 Graduação em Letras (UGF - Língua 

Portuguesa e Inglês) 

 

 Doc I em 1995 

(SME/RJ) - 16h 

Língua 

Portuguesa  
Aproximadamente 23 anos 7 anos (2011) SME/RJ 

Não.  

Atividades internas na Rede 

municipal. 

Diretor 10 (não 

realizada) - Bia 

         

Fonte: Elaboração própria. 
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Nesses próximos capítulos, desenvolveremos as nossas reflexões marcadas pela 

temática da trajetória profissional docente. Neles abordaremos dados relativos à formação, 

incluindo o estágio docente, assim como o primeiro emprego, o concurso público para o 

magistério, a chegada à direção da escola pública e a questão da violência armada no bairro da 

escola e que pode (ou não) atravessar o cotidiano escolar.  

Dedicaremos o Capítulo 3, como falamos anteriormente, às docentes normalistas. Elas 

também são graduadas, porém, chamou-nos atenção o fato delas terem realizado a formação 

na modalidade Normal, conforme indicado no quadro 11. Da mesma forma, construímos o 

Capítulo 4 destinado aos professores e professoras que descobriram a docência durante a 

graduação no período de suas licenciaturas. Em ambos os capítulos, utilizaremos os mesmos 

temas e indagações, a fim de compreender a trajetória profissional e suas transformações ao 

longo da carreira docente. Não se tratou de fazer uma comparação entre as trajetórias de 

professores normalistas ou graduados. O nosso desejo, como falamos noutra oportunidade é 

oportunizar “ouvir contar” sobre as trajetórias de professores a partir de um campo específico 

de atuação, o da direção escolar.  

No Capítulo 5, todos os docentes estarão reunidos para nos contar as suas táticas na 

função de direção para atuar em escolas localizadas em territórios conflagrados pela 

violência armada e como essa peculiaridade impacta a sua trajetória docente.  

Após essa explanação geral, iniciaremos em seguida o Capítulo 3 e nele 

encontraremos as narrativas das professoras normalistas.  
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3 NARRATIVAS DE PROFESSORES QUE SE TORNARAM DIRETORES: 

FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO  

3.1 NARRATIVAS DE TRÊS NORMALISTAS – GAIA, TÊMIS E PANDORA 

Observando os dados do quadro 11 que se encontra na apresentação da Parte II deste 

estudo, notamos que, dos nove professores entrevistados, apenas três professoras 

frequentaram a “especialidade do Magistério”, atual Curso Normal em Nível Médio,111 e que 

as três, inicialmente, foram professoras do segmento da Educação Infantil e/ou Ensino 

Fundamental I da Educação Básica. Também fizeram concursos para a SME/RJ no mesmo 

período (2001) e passaram a ocupar suas funções em 2003. As três professoras, no ano de 

2019, têm em média 45 anos de idade e mais de 20 anos de docência em séries iniciais, 

incluindo o tempo de serviço em escolas particulares e pública. Ser normalista é um 

diferencial na gestão escolar?  

Para responder a essa pergunta usaremos a experiência dessas três professoras para 

refletir, na etapa final do estudo, sobre a influência do Curso de Magistério112 ou Curso 

Normal113 na trajetória docente, conferindo-lhes a elas as representações das reformulações 

das políticas educacionais em que, possivelmente, nossos entrevistados viveram enquanto 

cursavam a formação básica e/ou buscavam uma ocupação no mercado de trabalho.  

Também nos interessa, dentro da trajetória docente, encontrar elementos que possam 

                                                 
111

 O Curso de Formação de Professores em Nível Médio, na modalidade Normal, funciona desde 1940, quando, 

pelo Decreto-Lei Nº 145/40 teve o seu reconhecimento federal. Em 1946 foi sancionado o Decreto-Lei n. 

8.530/1946. Lei Orgânica do Ensino Normal. Mais tarde, adequando-se à legislação vigente, surgiu a Matriz 

Curricular de seu Projeto Pedagógico, oficialmente aprovada pelo Parecer n. 917/2000 do CEE/RJ, que instituiu 

as diretrizes e bases para o ensino primário e o Curso de Formação de Professores Primários em todo o país. 

Com base no Artigo 62 da LDBEN n. 9394/96 continua a oferecer esta formação de Curso Normal em nível 

médio, preparando com seriedade e eficiência professoras para a Educação Infantil até o 5º ano do Ensino 

Fundamental. BRASIL. Sobre o Decreto n. 8.530/1946, ver: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-

1949/decreto-lei-8530-2-janeiro-1946-458443-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em:  12 ago. 2019. 
112

 Substituição da Escola Normal pela habilitação específica de Magistério (1971-1996). (DUARTE; SAVIANI, 

2019, p. 147). Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v14n40/v14n40a12.pdf. Acesso em: 25 ago. 2019. 
113

 A primeira Escola Normal brasileira foi criada em Niterói, Rio de Janeiro, no ano de 1835. O Curso Normal 

tinha o objetivo de formar professores para atuarem no magistério de ensino primário e era oferecido em cursos 

públicos de nível secundário (hoje Ensino Médio). A partir da criação da escola no Município da Corte, várias 

províncias criaram Escolas Normais a fim de formar o quadro docente para suas escolas de ensino primário. 

Desde então o movimento de criação de Escolas Normais no Brasil esteve marcado por diversos movimentos de 

afirmação e reformulações, mas apesar disso o Ensino Normal atravessou a República e chegou aos anos 

1940/50 como instituição pública fundamental no papel de formadora dos quadros docentes para o ensino 

primário em todo o país. Disponível em: 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_escola_normal_no_brasil.htm. Acesso em: 25 

ago. 2019. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8530-2-janeiro-1946-458443-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8530-2-janeiro-1946-458443-publicacaooriginal-1-pe.html
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ter motivado as entrevistadas a se tornarem servidoras públicas,114 como a necessidade de um 

emprego fixo ou emprego efetivo.115 O fato de terem construído uma carreira docente116 no 

serviço público com base na aprovação em concursos parece trazer um sentimento de 

afirmação profissional, uma garantia de que o seu saber constituiu um diferencial importante. 

Apesar de entendermos esse pensamento sobre o emprego público como uma 

particularidade desses profissionais, podemos dizer que a busca pelo controle e pela urgência 

de sentir-se seguro faz parte da natureza humana. Assegurar a estabilidade no trabalho 

docente atuando na rede pública é uma das alternativas que ainda se oferecem no Brasil. 

Nossas entrevistadas fizeram essa escolha, como se poderá observar no decorrer do texto, já 

que deixaram as escolas particulares em que trabalhavam para se dedicar ao serviço público 

municipal da cidade do Rio de Janeiro.  

Nas próximas seções “ouviremos” a narrativa dessas três professoras, que iniciaram a 

formação de normalistas no final da década de 1980, passaram por dois concursos públicos 

municipais e hoje são diretoras de escolas que funcionam em prédios localizados em bairros 

onde as tensões derivadas da violência armada são divulgadas com frequência pelos meios de 

comunicação.  

3.1.1 A escolha pelo magistério: um mergulho na memória formativa 

Refletindo sobre a formação e a entrada no mercado de trabalho, podemos dizer que o 

docente, como outros profissionais têm a experiência prática como palco para novas 

aprendizagens profissionais.  

Sobre a escolha pela carreira do magistério, apresentaremos, inicialmente, a narrativa 

de nossa entrevistada Gaia. Ela é uma mulher de 58 anos, gaúcha, mãe de dois meninos e 

                                                 
114

 Para a Constituição Federal de 1988 é servidor público toda pessoa que presta serviço com vínculo 

empregatício à Administração Pública direta, autárquica ou fundacional. A conceituação ampla acolhe agentes 

políticos, militares e servidores propriamente ditos; dentre esses últimos, a doutrina distingue os ocupantes de 

cargos, empregos e funções (DI PIETRO; FERRAZ, 2015, p. 182). Disponível em: 

https://www.migalhas.com.br/LaudaLegal/41,MI148982,61044. Acesso em: 25 ago. 2019. 
115

 Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. D.O.U. de 19.4.1991: Dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Seção V. Da Estabilidade: 

Art. 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá 

estabilidade no serviço público ao completar 2 (dois) anos de efetivo exercício. (prazo 3 anos – vide EMC nº 19); 

Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de 

processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. 

Disponível em: http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-8112-1990.htm. Acesso em: 2 nov. 2019. 
116

 Estágio Probatório Municipal: Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/1812123/DLFE-

226871.pdf/DEVERESDIREITOSEVANTAGENSDOSERVIDORPUBLICOMUNICIPAL.pdf. Acesso em: 25 

ago. 2019. 
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moradora do Rio de Janeiro, mais precisamente do bairro da Tijuca, há mais de 40 anos.  

Gaia, sempre sorridente, conta-nos que estudou em escolas públicas até o Ensino 

Médio. Na adolescência queria ser aeromoça; durante o curso universitário sonhou com a 

carreira de atriz; e, por último, pensou que poderia ser, um dia, professora. Ela nos conta que, 

para o seu pai, as duas primeiras profissões não seriam possíveis em sua família. Ele as 

considerava, mesmo vivendo nos anos 1970, “profissões de prostituta”,117 motivado, ao que 

tudo indica, pela então dominante retórica cultural machista. Nesse caso, podemos pensar em 

uma persistência sobre a lógica da feminização da profissão de docente? De acordo com Lelis 

(2001, p. 44): 

Mais do que qualquer outra profissão, o magistério das séries iniciais tem 

sido historicamente associado ao ideário social fundado no dom ou na 

aptidão que só as mulheres naturalmente possuiriam, sendo a escolha da 

profissão explicada pela oportunidade que a mulher encontra para pôr em 

prática habilidades que aprendeu desde o nascimento (BRUSCHINI, 1978), 

uma estratégia de sobrevivência, um poderoso senso de realidade diante dos 

constrangimentos impostos à mulher até os dias atuais. 

Lelis (2001) traz à discussão as relações sociais do gênero feminino contribuindo para 

a escolha e permanência das mulheres no magistério. A autora também aponta “os critérios de 

recrutamento para a carreira de professor”, algo que poderemos observar neste capítulo; 

nossas entrevistadas, embora não sendo “originárias das camadas desfavorecidas” (LELIS, 

2001, p. 45), percebiam na docência uma forma de sobrepor-se à vida que suas mães tiveram 

como donas de casa. Veremos que, além de Gaia, as outras duas entrevistadas mantêm o 

trabalho docente e acumulam suas vidas de “domésticas”, segundo elas. 

Antes de se tornar professora, Gaia concluiu em 1980 a sua primeira graduação 

(Comunicação), casou-se aos 20 anos de idade e foi morar em outro estado. Com a mudança 

de vida, pensou ter chegado sua hora de trabalhar fora. Mas isso não foi possível. Assim como 

o pai, seu marido não via “necessidade” de ela trabalhar fora. Praticamente as mesmas 

palavras que ouvia de seu pai — “Filha minha não trabalha fora” —, Gaia passou a ouvir de 

outro homem, bem mais jovem e quase de sua idade: “Mulher minha não trabalha fora de 

casa”. Gaia argumenta: “Ele queria que eu me enquadrasse nos moldes da família dele [do 

                                                 
117

 O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) reconheceu, por meio da Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), uma das profissões mais antigas do mundo: a de prostituta. A CBO 5198/2005: “Profissionais do sexo” 

reconhece a profissão de prostituta: “Garota de programa, Garoto de programa, Meretriz, Messalina, Michê, 

Mulher da vida, Prostituta, Puta, Quenga, Rapariga, Trabalhador do sexo, Transexual (profissionais do sexo), 

Travesti (profissionais do sexo). Buscam programas sexuais; atendem e acompanham clientes; participam em 

ações educativas no campo da sexualidade. As atividades são exercidas seguindo normas e procedimentos que 

minimizam a vulnerabilidades da profissão.” Disponível em: https://www.ocupacoes.com.br/cbo-mte/519805-

profissional-do-sexo. Acesso em: 16 ago. 2019.  
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marido]; a mãe dele era tão submissa quanto minha mãe. Isso era um comportamento comum 

naquela época.”  

A entrevistada parece acreditar que a condição imposta pelo pai e depois pelo marido é 

um comportamento “comum”, ou seja, “usual, habitual” (FERREIRA, 1999, p. 1200) nas 

famílias “daquela época”. Estamos falando da década de 1980. De acordo com estudos sobre 

as mulheres, “a presença das mulheres no mundo produtivo não depende apenas da demanda 

do mercado, mas de uma articulação complexa e em permanente transformação que envolve 

responsabilidades familiares, cuidados, presença ou não de filhos” (BRASIL, 2017, p. 20). 

Dessa forma, Gaia, como outras mulheres brasileiras, toma uma decisão, coloca em prática 

sua terceira opção profissional: ser professora.  

Essa “escolha” não parece ter sido fácil, porém leva nossa entrevistada a se diferenciar 

de sua mãe e de sua sogra. Gaia nos relata que há em sua família algumas professoras e que 

uma incentivadora para a escolha da docência como profissão foi uma de suas tias, irmã de 

seu pai. Ela conta: “Eu tenho uma tia que desde que eu me entendo por gente é madre 

superiora118 e diretora de uma escola no interior do estado do Rio de Janeiro. Ela sempre me 

incentivou à carreira de professora.” Seu argumento pode ser visto como uma forma de tentar 

modificar algumas crenças de sua família e de seu marido.  

Como vimos, Gaia encontrava-se fora de seu estado natal, sem seus laços de amizade. 

Para ela, a decisão de voltar a estudar e fazer o curso Normal seria uma forma de integrar-se 

socialmente. Por outro lado, seria também uma oportunidade de realizar o seu terceiro sonho, 

o de ser professora. E mais do que isso, podemos cogitar que há nesse projeto de cursar o 

Normal uma forma de escapar do modelo de mulher da geração de sua mãe e de entrar no 

mundo profissional. Por ser uma profissão socialmente aceita para as mulheres, mesmo 

naquela época, ela entendeu que poderia obter o apoio do marido para dar esse passo. 

Nossa outra entrevistada é Têmis. Uma mulher branca, olhar calmo, estatura mediana. 

Um sorriso acolhedor. Parece tímida diante do microfone. Pede que seja colocado em um 

ponto invisível. Ele a incomodava. Seu pedido é aceito. 

De forma generosa, Têmis nos conta que nasceu no Rio de Janeiro, no bairro da 

Taquara, na década de 1970. Hoje, com aproximadamente 50 anos, mãe de um filho, é 

diretora de uma escola municipal no bairro do Tanque, Rio de Janeiro. Iniciou e terminou sua 

escolarização em escolas públicas municipais e estaduais na cidade do Rio de Janeiro. E em 

                                                 
118

 Segundo Saviani (2009, p. 144), o primeiro período da formação de professores no Brasil se inicia com o 

dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras Letras, que obrigava os professores a se instruir no método do ensino 

mútuo, às próprias expensas; isso se estende até 1890, quando surge o modelo das Escolas Normais. 
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1987 iniciou a Faculdade de Educação na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj). 

O sonho de sua mãe era ser professora, e por não poder realizá-lo, devido às 

responsabilidades e às crenças de seus pais, ela de certa forma apostou na educação das filhas. 

Têmis recorda que sua mãe era uma dona de casa com grandes habilidades, como cozinhar, 

bordar e outros “dotes”. Têmis nos diz que o avô achava que mulher não era para trabalhar 

fora. Então sua mãe foi educada para ser uma dona de casa perfeita, e passou isso para as 

filhas. Têmis conta: “Tive, assim como minha mãe, que aprender a bordar, cozinhar, fazer 

tricô, crochê, pintura...”. Já o pai de Têmis não queria que as filhas trabalhassem fora de casa 

antes de terminar seus estudos. Têmis nos fala: “Eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade, 

em 1987. Eu fui para Uerj. E me marcou bastante...”. Ela esclarece: 

Meu pai não obrigava a gente a trabalhar. E eu só queria estudar. E quando 

eu fiz o Científico eu tentei alguns empregos, mas nada sério que eu 

realmente quisesse. E fiquei com medo de não passar no vestibular. Aí 

sorteei a minha faculdade literalmente. A última que ficou foi a de 

Pedagogia. Eu fui logo fazer faculdade, mas com o medo de ficar à toa, de 

não passar, fiz a prova para o Normal. Eu era pobre e não tinha condições 

financeiras de pagar cursos privados, embora eu tenha feito curso de 

datilografia, mas tudo assim: aquele cursinho que você ganha bolsa e faz. 

O “medo de ficar à toa” que a entrevistada sentia no caso de insucesso no vestibular 

parece ter induzido à opção pelo Curso Normal. Seria uma escolha mais segura, embora, em 

paralelo, tenha “sorteado” o curso de Pedagogia. Um segundo aspecto que pesou em suas 

escolhas foi a sua condição social; ao se dizer pobre e não poder pagar um curso numa escola 

particular. Esse conjunto de questões pode estar associado, como compreendem Gallo-

Belluzzo, Ferreira-Teixeira e Aiello-Vaisberg (2017), ao “temor de não se encontrar apto a 

tomada de decisão” (p. 408). Suportar um fracasso no vestibular é para boa parte dos 

adolescentes algo aterrorizante, visto que, “o mau resultado é considerado merecido para 

aqueles que não obtiveram sucesso, pois circula a crença de que todos os candidatos tiveram 

oportunidades iguais.” (GALLO-BELLUZZO; FERREIRA-TEIXEIRA; AIELLO-

VAISBERG, 2017, p. 408). 

Sobre essa situação, Têmis esclarece: 

E eu tinha medo de não passar no vestibular. Fiz a prova também para o 

Normal. Só que eu passei nos dois, aí o primeiro ano de faculdade, eu 

estudava no Normal no Colégio Estadual Carmela Dutra de manhã e a noite 

eu fazia faculdade na Uerj. Era assim, andava até a estação de Madureira, 

pegava o trem, saltava lá na Mangueira e ia à noite para a faculdade. 

Ao narrar suas memórias de aluna da educação básica e depois como uma jovem 

universitária, Têmis revela o sentimento ambíguo na hora de escolher um curso que a leve à 
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profissão. Essa incerteza, perfeitamente compreensível, coloca em jogo os caminhos a serem 

percorridos e, diante dessa indecisão, muitas vezes a família acaba influenciando na escolha. 

Esse fato, bom ou ruim, pode marcar o futuro profissional. Têmis escolhe o curso de 

Pedagogia. 

Deixei o Normal. Detestava aquele uniforme de gravata... Sainha de prega... 

Não gostava... Aí deixei. Deixei o Normal e fiquei só com a faculdade e 

entrei num curso de desenho. Depois chegou a época em que eu tinha que 

escolher uma especialização. Era aquela época em que em Pedagogia você 

fazia dois anos básicos – quatro períodos – depois você escolhia uma 

especialização que era educação especial, administração escolar, supervisão 

e ainda tinha orientação escolar. Tinha que ocupar o tempo com estudo. A 

faculdade pública me permitia continuar estudando.  

O curso de Licenciatura em Pedagogia119 passou a ser um requisito “para exercer 

funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, 

assim como para ministrar aulas nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar; na administração escolar; educação 

especial; orientação escolar e também na área de treinamento dos Recursos Humanos de 

empresas. Mas, para Têmis, a questão de estudo não passava, ainda, pelo futuro profissional. 

Ela se mostra interessada no curso de desenho, já que a faculdade pública lhe concedia tempo 

para outras atividades. 

Têmis escolhe, durante a formação em Pedagogia, a especialização em Educação 

Especial com habilidade em deficientes da audiocomunicação. Ela conta: “começou o encanto 

pela docência”. Ela acredita que foi nesse momento que “houve o despertar pedagógico. Isso 

se fez na prática, no estágio”. Certamente, “o estágio supervisionado é um espaço de 

aprendizagem da profissão docente e de construção da identidade profissional” (SILVA; 

GASPAR, 2018, p. 206). 

Têmis, posteriormente, retoma e completa o curso Normal, sendo ele a porta de 

entrada e o diferencial de sua condição de professora. 

Nossa terceira entrevistada, Pandora, uma mulher branca de 42 anos, pareceu 

cautelosa em nossa conversa, buscando respostas que aproximassem o seu trabalho das 

orientações da SME/RJ. Ela é filha única, nascida e criada num bairro da zona central do Rio 

de Janeiro. É mãe de dois meninos e teve, como ela nos conta, a sua trajetória pautada nas 

salas de aula. Seus pais são de origem simples e com poucos estudos, porém tinham como 

objetivo dar-lhe o melhor em educação.  

                                                 
119

 A legislação está disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf. Acesso em:  28 ago. 

2019. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf
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Ela nos conta que a sua história se faz no seu bairro de origem, onde passou a infância, 

a adolescência e onde depois de casada passou a morar com sua família. Ela relata que hoje é 

diretora na mesma escola em que foi estagiária e iniciou como servidora municipal na função 

de professora em 2003. Podemos dizer, com base em Certeau, Mayol, Giad (2013, p. 42), que 

o bairro dessa professora “é assim uma ampliação do habitáculo; para o usuário, ele se resume 

à soma das trajetórias inauguradas a partir do seu local de habitação, sugerindo, nesse caso, o 

seu porto seguro, o conhecido”. 

Pandora tem a escolarização marcada pelo ensino das escolas públicas no Rio de 

Janeiro. Segundo nos descreve, iniciou a sua vida escolar em 1982 aos 6 anos de idade no 

Instituto de Educação do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Permaneceu aluna da mesma 

escola até o Curso Normal, em 1993. Porém, ao terminar o Ensino Fundamental, sentiu-se 

“pressionada” a escolher um curso técnico.  

Como podemos observar, Pandora pretendia fazer o Curso Normal, e desejava fazê-lo 

no próprio Instituto de Educação. A entrevistada nos conta que não sabe se havia alguma 

“mudança nas leis” naquela época, mas ela percebe e lembra do seu sentimento e de sua 

necessidade de fazer “opções” que poderiam ter mudado a sua vida profissional. É certo que 

as “reformas” educacionais provocam insegurança, principalmente nos profissionais de 

educação, nos alunos e nas famílias, especialmente aquelas que necessitam das escolas 

públicas.  

Pandora revela que todo esse processo escolar era muito difícil para sua família e 

escolher uma profissão não era algo simples para ela. Seu pai concluiu o Ensino Médio, mas 

sua mãe sempre foi dona de casa, estudou até o “Curso de Admissão, antiga 5
a 

série. Ela 

acredita que talvez tenha sido pela falta de escolaridade dos pais que não teve uma boa 

orientação sobre as profissões. Mas Pandora diz que sua mãe a incentivou a ser professora. 

Vejamos: 

Ela [mãe] não estudou muito. Ela não tinha esse conhecimento de 

faculdade... De trabalhar fora... De profissões. Então, ela não me orientou 

muito. Assim: “Ah, minha filha faz é... Direito... faz...” Ela não soube... Ela 

só falou assim: “Seja professora, filha. É tão bonito ser professora”. Então, 

ela me incentivou também muito a fazer o curso do magistério.  

Ao escolher o Curso Normal, Pandora satisfazia o desejo de sua mãe. Aparentemente a 

ideia de belo mencionada pela mãe estava ligada ao imaginário de uma “profissão feminina”. 

Assim, “tão importante para a realização e sucesso profissional como a formação é a escolha 

da profissão” (FORMOSINHO, 2009, p. 32), realidade vivida pela entrevistada ao dizer que a 

mãe a incentivou a fazer o curso de magistério.  
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Em outro momento, a entrevistada novamente atribui aos poucos estudos da mãe o 

fato de ela não ter recebido orientações e esclarecimentos sobre as opções de cursos 

profissionais ou cursos universitários.  

Ela [mãe] também não soube me orientar muito pra questão para me 

inscrever pra Uerj, pra UFRJ, pra Unirio [...] Aí eu não conhecia muito, aí eu 

só me inscrevi pra Uerj. Olha só, como é que pode? [...] Uma pessoa nova, 

porque eu tenho agora 40 anos, naquela época já podia saber de todas... Mas 

eu só sabia da Uerj. 

Pandora parece lamentar não somente as condições educacionais de sua mãe, mas 

também o próprio desconhecimento das possibilidades de ingressar em universidades 

públicas. Seria a mãe responsável em buscar informações sobre cursos e profissões? Pandora 

lastima ter se inscrito na Uerj pela primeira vez somente em 1995. Ela diz: “Aí eu me inscrevi 

pra Pedagogia só pra Uerj e naquele ano eu não passei.” Nessa mesma época, Pandora se 

inscreve no Curso Adicional do Instituto de Educação; isso, segundo seu relato, para não ficar 

sem estudar. Como ela narra: “Bom, vou continuar no Instituto fazendo o curso Adicional.” 

Esse curso, ela nos conta, “é um curso de um ano que te habilita a dar aula para a pré-escola”. 

Assim, justifica: 

Porque o Normal, ele te habilita a dar aula para o Fundamental I, que 

antigamente era a classe de alfabetização até a 4ª série. Hoje em dia é da 

alfabetização ao 5º ano. E o curso Adicional te habilitava a dar aula pra 

educação infantil. Que a gente chama hoje de educação infantil; naquela 

época [1989] a gente chamava de pré-escola. 

Habilitar-se em educação infantil deu-lhe mais elasticidade profissional e mostrou-lhe 

a oportunidade do estágio nesse segmento. No decorrer da entrevista, Pandora nos conta que 

fez o estágio perto do Instituto de Educação, em uma escola municipal também próxima de 

sua casa, o que, a nosso ver, marca novamente a ideia de bairro que tanto mobiliza a nossa 

entrevistada.  

E quando perguntamos sobre suas lembranças dos estágios, ela responde, com sorriso 

calmo:  

Naquela época, por exemplo, quando a professora faltava, a normalista podia 

assumir turma. Aí a gente dava aula, ficava com a turma [...] rodava o 

mimeógrafo [uma copiadora á base de álcool]. Aí eu me sentia [...] Eu 

lembro que até aquele ano [1995] – era no período de outubro – a gente 

[estagiárias] deu lembrancinhas do Dia da Criança [...] Fez uma festinha para 

as crianças [...] Isso aconteceu porque a professora pegou uma licença de 

uma semana. E a gente se sentiu, não é? A gente criou a aula [...] Lembro até 

que a gente deu uma matéria nova [...] era adição [...].  

Pandora busca na memória a representação de professora estagiária. Como se fosse um 
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“pré” lugar da docência. De suas lembranças ela narra o movimento da sala de aula e da 

representação que se dava à normalista, indicando que, agora, a estudante normalista nas 

atividades de estágio não tem mais essa autonomia. Como se sabe, o processo de formação de 

professores para a educação básica tem nos estágios o objetivo de levar os estudantes 

normalistas ou alunos de Pedagogia ao encontro dos saberes da prática educativa. De fato, de 

acordo com a Lei do Estágio, nº. 11.788/2008, que estabelece normas para a contratação de 

estagiário, o “estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho” (Art. 1º). Portanto, não caberá ao estagiário assumir responsabilidades que são do 

profissional já habilitado. Posição muito bem representada quando a entrevistada usa a 

expressão “naquela época”, assinalando as mudanças ocorridas desde então.  

Em 1996, Pandora faz novamente o vestibular para Pedagogia na UERJ, conseguindo 

aprovação. Nesse mesmo ano ela termina o curso adicional no Instituto de Educação na 

Tijuca. Pandora nos conta: “Aí continuei nessa mesma escolinha [na sua vizinhança], dando 

aula. Fiquei quatro anos e meio mais ou menos nessa escola, e paralelamente fazia faculdade 

de Pedagogia na Uerj.” 

Com a opção de escolher até duas habilitações na Faculdade de Pedagogia, Pandora 

opta pelas matérias pedagógicas das quais ela poderia ministrar aulas para o curso de 

magistério: Sociologia, Filosofia ou Psicologia da Educação e a habilitação em Jovens e 

Adultos. Privilegiar a habilitação em matérias pedagógicas pressupõe a possibilidade desse 

jovem professor estar atento ao processo de formação de futuros professores, o que, a nosso 

ver, amplia as suas possibilidades de participação e influência nos rumos da educação.  

As três professoras tiveram suas experiências formativas incluindo o estágio num 

mesmo período temporal, porém em períodos específicos de suas vidas. As escolhas parecem 

que foram cruciais para suas trajetórias docentes. Vamos saber, na próxima seção, quais 

foram as experiências docentes delas ao se deslocarem da sala de aula para a direção de uma 

unidade escolar pública.  

3.1.2 Trajetórias profissionais: entre a sala de aula e a sala da direção escolar 

Apresentaremos agora as considerações sobre a trajetória profissional até a chegada à 

direção escolar a partir da vivência de nossas entrevistadas. Por isso, é importante que 

fiquemos atentos a dois aspectos: a experiência inicial após o curso normal e a ideia de 

“conveniência” na transição da sala de aula para a função de diretor escolar.  
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Em período de estágio de normalista, nos finais dos anos 2000, Gaia consegue a sua 

primeira oportunidade profissional na carreira docente para substituir a professora do Jardim 

III, que se encontrava em licença-maternidade. Ao mesmo tempo que se sentia realizada, ela 

nos disse que pensava: “O quê que eu estou fazendo aqui? [sala de aula]. Isso [jardim III] é 

um sanatório.” Gaia falava dos alunos de forma peculiar. Com um sorriso no rosto e com voz 

serena, nos disse: “Eram 18 alunos, mas os 15 mais encapetados da escola estavam ali, dentro 

daquela sala.” A ideia de que ela nos passa é de uma turma “sem limites”. Porém, mais 

adiante ela narra a sua preocupação com a falta de planejamento dos conteúdos e atividades. 

Ela conta que tinha acabado de fazer o Curso Normal e achava relevante o uso de um plano 

para as aulas. Ela conta que se sentou com a diretora da escola e conversaram: 

Olha só “tia” Fátima, cadê o plano de curso do pré-escola? E ela respondeu: 

“Nós não temos, minha filha”. Eu falei: “Como? Por isso então que as 

professoras não fazem planejamento.” “É, minha filha. Não tem 

planejamento do pré.”  

Gaia ressalta que a diretora priorizava atenção ao segmento do 1
o
 ao 4

o
 ano. Segundo 

Gaia, “ela não tinha tempo para coordenar a pré-escola”. E parecia que a diretora via o 

segmento de educação infantil como lugar de brincadeira, sem pretensão pedagógica. Esse foi 

o momento que Gaia encontrou para exercitar o que havia aprendido no Curso Normal. 

Gaia mostra-se, como vimos anteriormente, sempre disposta a se “especializar” para 

atender melhor seus alunos. O investimento em sua carreira a “estimula a refletir sobre o 

sentido da experiência e do conhecimento universitário para a prática profissional” (LELIS 

apud TARDIF, 2000). É evidente o comprometimento de Gaia com metas voltadas a um 

projeto formador de educação, isto é, que prioriza a formação acadêmica, o conhecimento 

teórico, para sentir-se segura em sua prática escolar. 

Outro ponto para se refletir está nos relatos de Gaia sobre sua realidade financeira 

como professora. Em vários momentos da entrevista ela nos disse que não poderia arcar com 

os cursos que fazia, precisando sempre do apoio financeiro do marido. Um exemplo é quando 

ela nos conta que, como professora de História, precisava incluir em seu planejamento a Lei 

10.639/2003,120 que, segundo ela, “era obrigatório ter curso em África”. Então foi fazer outra 

pós-graduação, agora em História da África e do Negro no Brasil. Gaia estava certa de que 

                                                 
120

 Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-

Brasileira. Também foi incluso o Art. 79-B: “O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia 

Nacional da Consciência Negra’.” Publicada no Diário Oficial da União − Seção 1 − 10/1/2003, Página 1 

(Publicação Original). Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2003/lei-10639-9-janeiro-2003-

493157-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 28 ago. 2019.  
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precisava de uma nova especialização para atender uma nova demanda profissional.  

Gaia está sempre se atualizando e o faz por entender ser essa a melhor forma de 

“fazer” a sua aula melhor e se sentir segura. Interessante que ela, ao ver um tema novo, 

imediatamente pensa em se atualizar, o que entra em contradição com o que havia dito 

anteriormente; que na academia lhe faltou conteúdo. Mesmo assim, busca na academia essa 

atualização. Nesse gesto ela evidência, a nosso ver, respeito pelo conhecimento acadêmico na 

formação do aluno, presente no contexto inicial, permanente ou continuado de sua formação. 

Nela há um componente científico importante, que para muitos, inclusive para Gaia, 

representa o “lugar do saber”. Compartilhando com Certeau (2017) a ideia do próprio ou da 

“autoridade”, supomos que Gaia veja nesse “lugar do saber” um lugar de poder, do 

especialista, daquele que dita as normas, da autoridade. Desse modo, conhecer mais poderia 

ser uma tática para manter-se empregada ou para fazer concurso público para o magistério. 

Porém, como ponderamos anteriormente, ela “dependia” do marido para dar 

continuidade a seus projetos de atualização formativa acadêmica. Ela justifica: o “Estudo é 

caro para quem é professor. E o meu salário não cobria isso”. Seria a profissão de docente a 

única profissão desprovida de poder de consumo? Observem que Gaia fala da docência com 

certo desalento sobre o salário e seu poder de compra. Ela relativiza o trabalho docente no 

sentido de considerá-lo “insuficiente” para manter-se como provedora do seu lar ou das 

próprias necessidades.  

Ainda sobre esse o tema − baixo salário de professor −, percebemos que, durante a 

trajetória profissional e acadêmica de Gaia, havia um jogo entre o forte e o fraco, 

representados pelo marido e por ela, respectivamente. Seu marido, inicialmente, não queria 

que ela trabalhasse fora de casa; agora é aquele que ampara suas investidas acadêmicas. Tudo 

indica que ela conseguiu, de alguma forma, aliar sua vida profissional à sua vida pessoal e 

familiar. Mais do que uma simples forma de viver, Gaia, mantendo sua representação de mãe 

e mulher no seio familiar, subverte e se desvia do poder representado pelo marido e rompe 

com a cultura emplacada desde antes de se casar. E, sem enfrentamentos explícitos, procura 

em pequenas brechas criar, reinventar o cotidiano a partir dessa tática. Nessa arena de 

reflexão podemos dizer que as relações de poder se configuram dentro de um campo ou 

espaço social imbricados em práticas cotidianas.  

O fato é que a remuneração dos professores se tem mostrado um problema não 

somente para os docentes, mas para aqueles que desejam seguir a carreira de magistério. 

Segundo Gatti (2012, p. 95), “o problema salarial docente se associa à discussão sobre a 

qualidade da educação no país e sobre a atratividade da carreira e permanência nela”. E essa 
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imagem repercute e coloca a profissão docente em evidência, mas, não a tem alcançado, 

efetivamente, a valorização dos professores. 

Gaia nos fala sobre sua necessidade de continuar a estudar, mas “os cursos são caros e 

não comportam o ‘bolso’ de um professor”. Esse sentimento de Gaia, enquanto professora, 

nos dá pistas para compreender outros caminhos da desvalorização do professor comparada a 

outras profissões. De acordo com Gatti (2012), as pesquisas mostram que “os professores 

apresentam um rendimento médio significativamente aquém daquele obtido por profissionais 

com nível de formação equivalente” (p. 95), assim como “indicam sempre que as condições 

de remuneração dos docentes não correspondem ao seu nível de formação, à jornada de 

trabalho que têm e às responsabilidades sociais que carregam na atuação” (GATTI, 2012, p. 

95). Tal observação nos leva a crer que, ao buscar a função de diretor, esse professor requer 

para si não somente uma posição de poder, mas também oportunidade para aumento de seu 

salário, ainda que provisório, pois se trata de uma função gratificada.  

Sobre esse tema, precisamos dar visibilidade às lutas dos professores, especialmente 

os do Ensino Fundamental I e da Educação Infantil, sobre suas condições de trabalho e a 

capacidade de atualizar-se. Segundo Eduardo Ferreira da Silva Caetano (2017, p. 13): 

O contexto histórico dos professores primários demonstra que foram 

submetidos à desvalorização socioeconômica e a condições de trabalho 

inadequadas. Constata-se que, independentemente do governo no poder, as 

crises econômicas e a falta de recursos são utilizadas pelas autoridades locais 

como justificativas para o não pagamento de um salário digno aos 

professores. Entre 1980 e 2014, as tensões e o enfrentamento entre governo e 

professores explodiram, marcando a luta pelos direitos sociais.  

Podemos ampliar essas lutas até o ano de 2018, período de nossas entrevistas, pois a 

temática da “precarização da profissão docente”, a nosso ver, é estabelecida pela ideia de que 

haja uma oferta elevada de profissionais e um menor número de vagas a serem ocupadas. E 

agindo a partir da lógica do mercado, patrões e governantes adotam uma postura que inibe a 

criação de novas vagas e não promove a valorização dos profissionais que estão no campo de 

trabalho. Há um círculo vicioso que, coordenado pelos dirigentes de escolas, produz o 

desmantelamento da identidade profissional de nossos docentes, deixando-os apáticos, sem 

energia para lutar pelos direitos garantidos em lei. 

A história de Têmis, nossa segunda componente do grupo de normalistas, mostra um 

percurso escolar baseado na escuta familiar e no “gosto” pela docência. Afinidade construída 

aos poucos e “fora” da sala de aula. Têmis tem o primeiro emprego durante o percurso 

escolar: ela fazia o ensino médio regular (científico) pela manhã e à tarde dava aulas 

particulares. Aprendemos com Lelis (2001) que essa prática “docente doméstica” configura 
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uma “rede paralela ao sistema oficial de ensino, na qual se desenvolve um trabalho marcado 

pela domesticidade, porta de entrada para a profissão, percorrida por algumas das 

entrevistadas no processo informal de se tornarem professoras” (p. 45). Com efeito, a leitura 

de Lelis (2001) sobre a docência informal contempla os caminhos trilhados por Têmis até a 

sua entrada na docência formal. A autora nos revela que “no trabalho ‘a domicílio’, as 

professoras [chamaremos de docentes leigas] jogam o jogo possível de ser jogado, 

administram a continuidade/descontinuidade do tempo de trabalho em função de seu próprio 

cotidiano” (LELIS, 2001, p. 45).  

Nos finais de semana, ao lado da sua irmã, ela fazia recreação em festa infantil. Têmis 

diz:  

Montei com minha irmã, aquele grupinho de adolescente mesmo. Eu fiz... 

até uniforme. A gente até ganhava bem... De fazer pintura... Porque ela 

também já era professora. Ela saiu da 8ª série para o Normal, se formou e 

entrou para o Município. 

A primeira experiência de Têmis como docente foi com a educação especial em 

período de estágio. Parece que nesse momento Têmis se viu professora, pois ali ela traduz a 

sua experiência de uma forma única, singular, própria ou, como dizia Larrosa Bondía (2011), 

“isso (ou algo) que me passa”, isto é, “onde a experiência tem lugar”. Para o autor, esse é o 

“princípio da transformação”, em que o sujeito se apropria de algo que o forma e, também, o 

transforma. Assim, ela tem no estágio o seu espaço de iniciação docente. 

Em 2000, abre-se concurso para turmas de Educação Especial na Secretaria Municipal 

de Educação do Rio de Janeiro. Têmis já tinha a especialidade em Educação Especial, porém, 

de acordo com ela, o edital do concurso trazia como exigência o Curso Normal. Infelizmente, 

ela não havia terminado o Curso Normal. Naquele tempo, Têmis dava aulas particulares e 

dizia não ter como pagar um Curso Normal numa escola particular. Então, como ela conta, 

[...] voltei no Colégio Estadual Carmela Dutra e pedi uma declaração que 

havia cursado um ano completo do Curso Normal. Penso que foi por causa 

do meu histórico com notas boas que consegui a declaração e pude me 

matricular no Colégio Estadual Vicente Januzzi, na Barra, que naquela 

época, 1992, o colégio tinha o curso Normal e não precisava usar uniforme. 

Mas eu já estava formada em Pedagogia e por isso, acredito, me destaquei. O 

professor de filosofia me disse que eu seria uma ótima pedagoga, isso sem 

saber da minha formação. Eu não contei pra ninguém. 

Nossa entrevistada concluiu o Curso Normal em 1994 e pôde investir em concursos 

públicos. Vejamos: 

Aí já veio a necessidade do emprego. Fiz cinco concursos para o município e 

em um deles, o primeiro concurso, não fui classificada por um ponto. 
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Infelizmente, não passei. Mas arranjei meu primeiro emprego numa loja de 

departamento como caixa e foi meu primeiro emprego de carteira assinada. 

Seria uma forma de quebrar uma norma familiar. Depois disso, resolvi ser 

recreadora. 

Têmis precisava trabalhar e percebia que não conseguiria espaço em escolas apenas 

com o curso de Pedagogia. Então, buscou outras alternativas. Como ela lembra, sair para 

trabalhar fora de casa foi uma novidade para ela e sua família. Sua irmã trabalhava como 

professora numa escola municipal, mas ela ainda não havia terminado o Curso Normal. Para a 

nossa entrevistada, ter a carteira assinada representava uma autonomia pessoal, por isso ela se 

manteve no emprego. Logo em seguida surge uma nova oportunidade. Agora de recreadora. 

Coisa que ela já fazia quando adolescente. Nesse emprego ela conta que aprendeu a trabalhar 

com o ser humano. E explica:  

[...] como recreadora em um parque eu vestia o personagem. Eu trabalhava 

com as emoções das pessoas e isso me encantou. Meu personagem era a 

Aurora,
121

 a arara azul (Terra Encantada, de 1998 a 2010). As crianças se 

encantavam. Tinha funcionários que vinham até a Aurora contar seus 

segredos, desabafar... Me marcou porque eu vi o quanto as pessoas se abriam 

com o personagem sem levar em consideração que era uma pessoa que 

saberia de toda a vida que estavam contando e a importância de manter o 

segredo. Tudo isso me ajudou a formar o meu profissional, o pedagógico. 

Têmis via nessa atividade um encontro pedagógico. Percebia que seu personagem 

alimentava as fantasias de adultos e crianças enquanto ensinava a preservação do meio 

ambiente. Ela preparava o seu texto e seu movimento no parque. Tudo era planejado. Tinha 

uma visão educativa. Parece que a entrevistada se via construindo o ser docente em pleno 

espaço diferenciado de lazer. Nesse ínterim, enquanto trabalhava no parque ela ficou grávida. 

Infelizmente o parque atravessava uma grande crise financeira e fechou. Com isso, Têmis 

perdeu o emprego. Agora grávida e desempregada, recebeu da irmã um conselho: ela deveria 

fazer concurso público para professora, já que ela possuía formação em Curso Normal e 

Pedagogia. Esse conselho estava ligado à ideia de que no serviço público ela jamais seria 

demitida. Então, acreditando que sua irmã tinha razão no que falava − afinal ela já tinha 

garantido a própria matrícula numa escola da rede municipal do Rio de Janeiro −, foi fazer os 

concursos públicos para professora do município do Rio de Janeiro.  

Têmis iniciou seu trabalho docente, assim como Gaia, antes do serviço público. Em 

                                                 
121

 De acordo com o Blog da Terra Encantada, dentro dos personagens havia a Aurora, uma arara-azul, a 

mensageira da Terra Encantada. Fofoqueira e muito faladeira, mas simpaticíssima. O parque fechou suas portas 

em 2010. Em 30/06/2013 o blog da Terra postou um agradecimento a todos pelos quatro anos de companhia e 

diz que nesse dia finalizariam as postagens no blog. Disponível em: 

http://terraencantadafa.blogspot.com/p/atracoes_25.html. Acesso em: 14 ago. 2019. 
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1995 iniciou em sala de aula de uma escola particular de educação infantil no bairro da 

Taquara. Outra experiência profissional, agora numa “turminha do maternal”. Ela nos conta: 

Era de bebês – o Maternal. Crianças de 2 aninhos... Tinha pais maravilhosos. 

Ganhei muito carinho dos pais, retribuição pelo trabalho. Tinha uma mãe 

que vivia me ofertando um salário milionário para eu ser babá da filha dela. 

A escola tinha um campinho onde a gente fazia piquenique onde fazia 

atividades com os alunos. Eu fiquei nessa escola durante quatro anos. Eu 

dava aula em dois turnos, o tempo todo. Era em regime de CLT
122

, tinha a 

carteira assinada como professora. 

Nessa escola Têmis construiu sua trajetória docente, “tinha carteira assinada como 

professora” de acordo com as normas da CLT, isto é, as regras trabalhistas estavam postas 

para os profissionais docentes. Ali ela obteve um reconhecimento profissional. Nessa 

perspectiva, podemos atentar, pela fala da professora, que durante o seu exercício do 

magistério numa turma da educação infantil, os pais de alunos a viam, aparentemente, como 

uma “babá”, e não como uma professora graduada em Pedagogia. Não que isso seja demérito 

da professora, mas mostra o quanto a educação infantil era mal interpretada pelas famílias e 

quiçá por alguns profissionais na área de educação.  

Em sua trajetória docente, Têmis contou com a insistência de sua irmã mais velha. Ela 

diz que a irmã é responsável por ela ter realizado o concurso em 2001 e ter sido aprovada 

depois de algumas tentativas. Têmis foi convocada para exercer a função de docente em 

“classe especial” da Escola Municipal das Flores, que fica localizada perto de sua casa no 

bairro da Taquara, em Jacarepaguá. Além disso, nessa escola havia vacância para as turmas de 

Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, e para ocupar uma das vagas, Têmis optou pelo regime 

de “Dupla Regência”.123 No horário da manhã estava em classe regular e à tarde em “classe 

especial”.  

Em 2010 Têmis fez um novo concurso público municipal para professora de Ensino 

Fundamental I e foi aprovada. Assim, deixa o regime de “Dupla Regência” e passa a 

desenvolver seu trabalho em duas matrículas como servidora. Em 2013 ela sai da Escola 

Municipal das Flores e vai para a Escola Municipal Caixote. Em seu relato, Têmis diz:  

                                                 
122

 Disponível em: Consolidação das Leis do Trabalho: Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Acesso em: 

2 nov. 2019. 
123

 Decreto nº 12.032, de 20 de abril de 1993 – O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, no uso de suas 

atribuições legais e com base nos arts. 119, IV, e 123, da Lei nº 94, de 14 de março de 1979, decreta: Art. 1º A 

dupla regência poderá ser admitida, quando necessária, em caráter excepcional, pelo semestre letivo, renovável, 

e a critério do Secretário Municipal de Educação. Art. 2º. O servidor em dupla regência fará jus à gratificação a 

que se refere o art. 123, da Lei nº 94, de 14 de março de 1979, no valor correspondente a até 150% do 

vencimento-base do cargo efetivo, respeitado o limite do art. 3º. Disponível em: 

https://leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/decreto/1993/1203/12032/decreto-n-12032-1993-este-ato-

ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema. Acesso em: 8 set. 2019. 
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Eu fiquei encantada com a gestão daquela escola. Eu vim e falei com ela 

[diretora] que eu gostava muito do trabalho dela. Ela era uma diretora 

administrativa. Tudo certinho. Aquela coisa do diretor! De botar as coisas no 

lugar [...]. 

Supondo que, para Têmis, a direção de uma escola, para ser “boa”, precisava ter uma 

“boa” administração, compreendemos “aquela coisa de diretor” como uma prática de um 

sujeito racional, um gerente. 

Aparentemente, a “utilização racional de recursos para a realização de fins 

determinados” (PARO, 2015, p. 18) determina a qualidade da direção escolar. Com “tudo 

certinho” o trabalho burocrático parece maior do que talvez o trabalho de um “gestor 

mediador”. E a entrevistada completa: “Na escola anterior que eu trabalhava... eu tinha que 

pagar para as crianças terem cachorro-quente, mas eu não tinha o direito de comer o cachorro-

quente e as crianças tinham que comprar o cachorro-quente. O que eu achei muito errado.” 

Nesse relato observamos que Têmis não concordava com a forma com que a direção 

administrava a escola em que trabalhava. Assim, ela achou melhor buscar uma outra escola e 

encontrou vaga na Escola Municipal Caixote, a mesma em que hoje é diretora. 

Têmis nos conta que iniciou 2014 nessa escola como professora de 1º ano. Em 2015 

assumiu uma turma de 3º ano, e em 2017 tornou-se diretora da escola “após um processo 

eletivo” realizado na escola. 

Pandora, a nossa terceira entrevistada, nos conta que, para não ficar sem ter o que 

fazer após o Curso Normal, “fui logo buscar o meu primeiro emprego numa escolinha aqui 

próxima, em Santa Tereza”. E assim ela inicia como professora numa pequena escola naquele 

bairro. Uma escola que atendia o segmento da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino 

Fundamental e baseava-se em um modelo pedagógico tradicional. Sua primeira turma como 

docente foi de 1º ano do Ensino Fundamental da Educação Básica. Ela tinha apenas o Curso 

Normal quando iniciou a carreira docente. 

Com o tempo, Pandora passou a ter necessidade de conhecer outros modelos de 

escolas. Sentia desejo por experimentar novos espaços escolares. E resolveu candidatar-se a 

uma vaga numa escola construtivista. Ela nos conta: “Fui pra uma outra escola, agora no 

bairro da Tijuca. Lá tinha uma educação mais transformadora, construtivista... Também era 

uma escola pequenininha.” O que diferenciava as duas escolas − a tradicional e a 

construtivista − era o que a Pandora chama de: “olhares diferentes de educação”.  

Na primeira escola, eu já estava meio que desistindo do magistério. É 

importante eu falar isso... Porque eu fiquei meio decepcionada com o que eu 

sonhava da educação e com o que eu estava vendo na prática. Eu esperava 

uma coisa e aquilo ali que eu estava vendo era outra coisa. Era maçante, 
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muito cansativa, muito enjoada, muito sofrida e o resultado muito pouco. Eu 

não sei se era por conta da relação entre direção e professor ou pela falta de 

liberdade que o professor tinha com os alunos por conta dessa educação 

tradicional... Você só tinha que trabalhar... A gente não tinha muita 

liberdade. Eu estava meio que assim: “poxa eu acho que vou fazer psicologia 

porque aí eu trabalho em empresa, recursos humanos”. Pensava que eu tinha 

que ter feito a Psicologia e não a Pedagogia. Eu estava meio que desistindo 

da área de magistério. Pensava: “Poxa, eu escolhi errado, eu não deveria ter 

feito magistério. Deveria ter escolhido psicologia.”  

De acordo com sua narrativa, Pandora achava que não havia feito uma boa escolha 

profissional. Aquela experiência na primeira escola a incomodava. Nesse tempo, ela fazia o 

curso de pedagogia na Uerj. E seus conhecimentos acadêmicos, somados à sua prática 

docente, entram em tensão. Ela passara quase cinco anos em sala de aula. Uma inquietação 

surgiu. Questionamentos brotavam. E então ela busca novos espaços para o uso daquilo que 

havia aprendido no Curso Normal e no curso de Pedagogia. 

Nesse processo autoavaliativo, ela nos conta: “Eu já estava no finalzinho da UERJ, por 

volta do ano 2000, quando fui trabalhar numa delegacia, fazer estágio numa delegacia.” 

Interessante que, nesse mesmo período de descontentamento, frustrações profissionais e 

“medo da escolha não ter sido a melhor para ela”, a entrevistada se inscreve e faz concurso 

para lecionar em escolas municipais do Rio de Janeiro, ainda que permanecesse a dúvida 

quanto à profissão de pedagoga numa delegacia. E antes de saber se passaria no concurso para 

professora municipal, ela aceita fazer estágio na tal Delegacia Legal.124 Um projeto sobre o 

qual a nossa entrevistada diz: 

Estava surgindo aquele projeto do Garotinho – delegacias legais – e ele 

estava colocando pessoal de áreas humanas nas delegacias. Então eu tinha 

uma colega psicóloga, tinha uma estudante de Serviço Social e tinha uma 

estudante de Pedagogia na delegacia. 

De acordo com Pandora, o seu trabalho e o de suas colegas pedagogas era fazer o 

primeiro atendimento, recepcionar o sujeito no seu primeiro momento na delegacia. Como um 

pedagogo pode colaborar com o atendimento? Quais seriam suas funções?  

Essa “fabricação”, no sentido certauriano de disseminar uma “produção racionalizada” 

da pedagogia, certamente “libera” suas funções para serem consumidas por outro público e 

em outros espaços sociais. Todavia, a nosso ver, mesmo nesses “novos” ambientes a 
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 O Projeto da Delegacia Legal (PDL), uma política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, 

implementada entre janeiro de 1999 e março de 2000, sob o decreto nº 25.599/99, teve, de acordo com Campos 

(2012, p. 13), o objetivo de “modificar a forma de atuação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio 

da modernização dos ambientes das delegacias, da informatização dos processos de trabalho e da supressão das 

carceragens das delegacias de polícia” (p. 13). “As metas do PDL eram de a) aumentar a capacidade 

investigativa; b) elevar a autoestima do policial; c) melhorar o atendimento à população” (CAMPOS, 2012, p. 

34).  
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Pedagogia continua a ser uma ciência que trata da educação. O que se pode notar é que essa 

“produção racionalizada”  

[...] é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua 

ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar com 

produtos reconhecidamente próprios, mas nas maneiras de empregar os 

produtos impostos por uma ordem econômica dominante ou por um projeto 

enquadrado institucionalmente, ainda que fosse, até certo ponto, alternativo 

ao padrão dominante. (CERTEAU, 2017, p. 38-39). 

Essa ideia de levar profissionais da área das Ciências Humanas para fazer parte de um 

grupo “diferenciado” para atender pessoas numa delegacia pode parecer uma necessidade de 

mudança da “cultura policial”, pretendida pelo campo político no final dos anos 1990. De 

acordo com Campos (2012), visava-se ao bom atendimento ao público e melhores condições 

de trabalho dos policiais, assim como, esse sentimento foram introduzidas funções não 

policiais para fazer o primeiro atendimento. 

Havia nesse projeto uma lógica humanizadora, dando a entender que uma delegacia 

pode ser desumana. Talvez tenha sido essa lógica de humanização que se pretendia instituir na 

recepção dessas delegacias que levou a candidatar pedagogos para atuar como recepcionistas 

e outras funções administrativas “não policiais”. Seriam os policiais do Rio de Janeiro 

desumanos? Assim, para receber aquele sujeito que procura a delegacia, foram destacados 

assistentes sociais, psicólogos ou pedagogos, “acompanhados de um estagiário universitário 

destas áreas”. Tudo indica que a nossa entrevistada Pandora teve a oportunidade de conhecer 

uma “nova” faceta da pedagogia125 como estagiária de uma delegacia legal.  

A respeito da sua função como recepcionista da delegacia legal, Pandora diz que devia 

“receber as pessoas e as acolher”, o que, segundo a entrevistada, era o que o programa 

esperava de um pedagogo. Sobre a pedagogia, Libâneo (2001), em seu artigo desenvolve a 

seguinte reflexão:  

Pedagogia diz respeito a uma reflexão sistemática sobre o fenômeno 

educativo, sobre as práticas educativas, para poder ser uma instância 

orientadora do trabalho educativo. Ou seja, ela não se refere apenas às 

práticas escolares, mas a um imenso conjunto de outras práticas. O campo do 

educativo é bastante vasto, uma vez que a educação ocorre em muitos 

lugares e sob variadas modalidades: na família, no trabalho, na rua, na 

fábrica, nos meios de comunicação, na política, na escola. De modo que não 

podemos reduzir a educação ao ensino e nem a Pedagogia aos métodos de 

ensino. Por consequência, se há uma diversidade de práticas educativas, há 

também várias pedagogias: a pedagogia familiar, a pedagogia sindical, a 
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 O Curso de Pedagogia estruturou-se no Brasil em 1939. Desde o primeiro decreto-lei que regulamentou seu 

funcionamento e estrutura estão presentes as dicotomias no campo da formação do educador: professor versus 

especialistas, bacharelado versus licenciatura, generalista versus especialista, técnico em educação versus 

professor (Brasil/MEC/Inep, 2005, p. 1). 
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pedagogia dos meios de comunicação etc., além, é claro, da pedagogia 

escolar. 

Portanto, vemos que Pandora, em 1999, e Libâneo, em 2001, fazem referência à 

pedagogia fora da educação escolar. Para Libâneo (2001, p. 8), a questão é que “a educação é 

uma prática social que busca realizar nos sujeitos humanos as características de humanização 

plena”, característica que implica o “trabalho sobre os outros”, como aborda Dubet (2006), e 

Pandora vislumbra o que poderia ser uma oportunidade elástica da pedagogia.  

Deste modo, perguntamos à entrevistada que tipo de pessoas chegavam ali. E ela nos 

disse: 

Todas. Todas. Todas as pessoas pro primeiro atendimento: furto, roubo, 

estupro, que vinha declarar assassinato, a gente pegava caderno de suicídio, 

pessoas que se suicidavam e antes deixavam alguma coisa escrita, pegava 

tudo ali. E tentava acolher o familiar ou a própria vítima. Então a gente fazia 

aquele pré-atendimento.  

Observamos nessa relação que há um distanciamento entre a função inicial do 

pedagogo relacionado ao modo de ensinar, e uma possibilidade de outros modos e espaços de 

atuação. Essa possibilidade é expressa por Libâneo (2001, p. 6) quando diz que o campo 

educativo é bastante vasto, uma vez que a educação ocorre em muitos lugares e sob variadas 

modalidades: na família, no trabalho, na rua, na fábrica, nos meios de comunicação, na 

política, na escola, nos alertando sobre a necessidade de que “não podemos reduzir a 

educação ao ensino e nem a Pedagogia aos métodos de ensino, ampliando, nesse caso, a 

atuação do pedagogo”. 

Pandora nos conta que, depois de quase cinco anos em sala de aula numa escola 

tradicional, seguida de um estágio numa área que não era escolar, “no finalzinho da minha 

faculdade eu fui chamada pra essa escola na Tijuca, que era mais pro lado construtivista da 

educação”. 

A sua escolha passou por duas questões especiais para ela. Primeiro, ela queria 

conhecer uma nova filosofia educacional, sair do tradicional, e a abordagem construtivista a 

aproximaria do que havia estudado na Uerj. Outra questão estava na possibilidade de 

compatibilizar os compromissos de sua vida familiar com os do trabalho. Não deixar de 

trabalhar, naquele momento, era essencial. Como ela nos disse: “Eu já tinha um filho e ele era 

pequenininho, tinha 1 ano e pouco...” Então ela argumenta sobre sua decisão: 

Eu vou pra essa escola. Nela eu poderei ficar perto do meu filho. Ele 

estudará nesta escola. Tá na minha área [bairro de Santa Tereza, vizinha do 

Catumbi]. E, quem sabe, numa outra visão de educação eu me encontro ou 

eu não me encontro... Ou decido o que eu quero da minha vida.  
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Nossa entrevistada vive outro momento especial em sua vida pessoal. Ela se tornou 

mãe e avalia a oportunidade de ficar perto do filho. Nessa escolha podemos admitir que há 

também uma questão, tanto de gênero como econômica. Por um lado, a escola será gratuita e 

ela terá acesso ao que o filho vai aprender; por outro, será um benefício para a família, uma 

economia no que tange à educação do filho. Outra questão que nos chama a atenção é a 

escolha por uma escola perto de casa, num bairro conhecido. Como outras mulheres, ela 

raciocinou com parâmetros voltados para a possibilidade de combinar maternidade, ocupação 

profissional e aumento da renda, conciliando, desse modo, as funções esperadas de uma 

mulher e mãe com as funções que ela desejava desempenhar como profissional e cidadã. Isso 

se torna viável pela proximidade entre o espaço público de atuação profissional e o local de 

escolarização do filho. 

Para Certeau, Mayol e Giad (2013), a relação com o bairro é intensa; o usuário se 

apropria desse espaço e o privatiza, torna-o o seu lugar. Esse sentimento de usuário é 

favorecido pelo “conhecimento dos lugares, trajetos cotidianos, relações de vizinhança 

(política), relações com os comerciantes (economia), sentimentos difusos de estar no próprio 

território (etologia) [...]”, transformando o bairro, do ponto de vista “social e cultural”, na 

perspectiva de que “o espaço urbano se torna não somente o objeto de um conhecimento, mas 

o lugar de um reconhecimento” (CERTEAU; MAYOL; GIAD 2013, p. 45). 

Outra questão trazida pela entrevistada em seu relato foi a busca por uma escola que 

fosse “diferente” da outra escola em que trabalhava. Queria a oportunidade de vivenciar uma 

experiência que fosse dentro do que ela chama de “outra visão de educação”. Nesse sentido, 

ela chama a nossa atenção para a escola tradicional ou conservadora. Ela expressa esse 

sentimento dizendo que rapidamente se adaptou à escola “nova” e acredita que isso somente 

aconteceu em função de sua formação ter sido na Uerj.  

Eu apliquei na verdade o que eu aprendi na Uerj. Lá na Uerj eu ouvia muito 

falar de Vygotsky, Freinet, Paulo Freire, Montessori... que defendem uma 

pedagogia libertadora, progressista, de construção do conhecimento e não 

bancária,[...]. Então, eu peguei um pouco da minha teoria que eu estava 

vivenciando na Uerj e apliquei profissionalmente. 

A nosso ver, ao dar o crédito à universidade, ela estabelece duas conexões: a primeira, 

relacionada ao reconhecimento sobre a condição de sua formação universitária. A segunda, 

baseada em sua experiência em escolas, que ela aponta como tradicionais. Pandora tornou-se 

pedagoga por uma universidade pública que sustentava um ensino baseado numa, segundo 

ela, “pedagogia libertadora”. Em sua fala, mais uma vez ela usa outro termo que nos lembra 

Paulo Freire, quando reflete sobre uma educação “não bancária”, que ela conheceu durante o 
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seu curso de Pedagogia. E foi refletindo sobre a concepção de educação “bancária” refutada 

por Paulo Freire (1996, p. 57-76), que apontava essa “educação como instrumento da 

opressão”, que Pandora parece vislumbrar o seu trabalho. 

Seu relato repete algumas frases freirianas e ao mesmo tempo busca estabelecer uma 

reflexão sobre teoria e prática enquanto nos fala sobre sua trajetória. Parece, desse modo, que 

o seu desejo é mostrar-se democrática, com base em uma educação libertadora, longe de 

adotar um comportamento conservador, autoritário e centralizador. A entrevistada mostra que 

passar num concurso de uma escola particular era, para ela, um privilégio. 

Eu passei por uma dinâmica de grupo, tinha mais de 20 professoras e só 

quatro entraram: eu e mais três. Justamente porque na minha prova escrita e 

na minha prova de dinâmica [prática], fui bem classificada. Então, tudo que 

eu aprendi [teoria] na Uerj eu apliquei [praticante] ali naquela prova. E 

assim, fui aceita naquele grupo. 

Fazer concurso para escolas particulares mostra uma expansão da oferta de postos para 

professores em determinados segmentos e de formação. Esse equilíbrio faz com que as 

escolas passem a exigir uma formação maior para as professoras que pretendem atuar em suas 

salas de aula. Somente a experiência parece não ser o ideal, pelo menos no universo das 

escolas privadas de classe médio do Rio de Janeiro. 

Passar num concurso público sempre foi um sonho de muitos brasileiros, e com 

Pandora não foi diferente. Porém, os limites de vaga e as avaliações acabam eliminando 

muitos candidatos. Ao falar de suas tentativas em concursos públicos, Pandora demonstra que 

não foi fácil iniciar como professora no serviço público.  

Já tinha feito, há vários anos, desde que me formei, alguns concursos. 

Quando estudava no Instituto de Educação, em 1995, eu já estava fazendo 

prova pro município. Só que aí eu não passava. Sempre havia uma questão. 

Na última vez, eu estava grávida. Naquele ano da gravidez, eu fiz uma 

prova. Eu me lembro que estava com nove meses, com barrigão. Foi muito 

incômodo pra mim. E foi nesse ano, em 2001, que foi a prova. Eu passei, 

mas só fui chamada em 2003. E fui convocada para escolher escola na 

chamada 10ª CRE. Nessa primeira matrícula, fui para o bairro de Santa Cruz, 

numa escola pequenininha, no meio de uma comunidade, no meio do mato. 

Só que como eu estava grávida do meu segundo filho, com quase seis meses 

de gravidez, tive um “amparo”
126

. Então, quando você está com seis meses 

de gravidez, você pode ficar próxima a sua residência. Então, já entrei 

amparada... Fui para a Escola Municipal das Chaves, onde estou até hoje. 

 

Pandora mantinha sua esperança em passar num concurso público em 2001, não perdia 

a esperança de ser convocada. Mas sua vida não parou depois de saber que havia sido 
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 A SME/RJ recebe a servidora e a encaminha à S/SUBG/CGP/CPRS para definição de lotação. Disponível 

em: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/1812117/DLFE-231419.pdf/1.0. Acesso em: 22 set. 2019. 



 

 

150 

aprovada num concurso para professora de uma escola municipal. Ela continuava no 

magistério em uma escola particular. Ao ser convocada em 2003, teve seu primeiro desafio. 

Grávida de seis meses de seu segundo filho, ela optou por iniciar o estágio probatório em uma 

escola num bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro enquanto morava num bairro central da 

mesma cidade. Nesse momento, ela usufrui de um benefício atribuído às servidoras públicas 

municipais, qual seja, o direito de exercer a função perto de casa. Isso somente aconteceu por 

ter o governo municipal do Rio de Janeiro uma política voltada à “servidora gestante”, que 

permite, como informa nossa entrevistada, a servidora “com idade gestacional de, no mínimo, 

05 (cinco) meses, que não necessite de licença para tratamento de saúde” e que tem condições 

de trabalhar, mas precisa “adequar suas funções ao seu estado”, buscar o seu “Órgão local de 

Recursos Humanos e solicitar Amparo Gestacional”. 

Como podemos perceber nas narrativas das nossas três professoras normalistas, até o 

momento, a sala de aula tem sido o lugar da prática da docência. Seus exemplos e 

preocupações associam o “trabalho sobre os outros” (DUBET, 2006) ao delas, que a nosso ver 

marcam suas identidades profissionais docentes por múltiplos fatores, como a trajetória 

acadêmica, os estágios, o primeiro emprego como professora, a reflexão sobre o seu próprio 

fazer docente, a condição de serem do gênero feminino, em certa medida e as negociações 

entre estar e não estar em sala de aula, assim como as suas realidades de bairro, suas histórias 

pessoais implicadas nas profissionais; suas condições de trabalho e ainda, a desconstrução de 

uma representação de docência. 

Na próxima seção, apresentaremos o caminho de nossas professoras da sala de aula à 

sala da direção. Como concorreram e concorrem à função de direção? Quais as tensões e 

intenções a que elas são submetidas? 

3.2 A DIREÇÃO: ELEIÇÕES, INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO, BUROCRACIA E 

FORMAÇÃO PARA DIRETOR ESCOLAR 

Damos prosseguimento aqui às narrativas de Gaia, Têmis e Pandora, agora tratando 

dos seus caminhos à direção escolar. Para o tema em destaque, a função de direção escolar, 

pensamos conduzir nossa reflexão a partir da retórica da docência como uma “profissão 

inacabada” (DUBET, 2006). A pauta parece estar relacionada ao reconhecimento profissional, 

o que acreditamos estar intimamente ligado à forma como o trabalho é visto por cada 

indivíduo. De acordo com Dubet (2006, p. 371), “o ofício se constitui plenamente quando o 
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ator tem capacidade para objetivar seu próprio trabalho”. Entendemos que o professor, como 

em outras profissões pautadas nos “cuidados sobre o outro”; pode − numa organização como 

a escola, complexa e com rituais quase imutáveis por gerações − desenvolver seu trabalho 

quase de forma invisível. Podemos pensar, contudo, que o docente que “sai” dessa regra e 

busca uma nova função dentro da escola pode estar rompendo com um registro de docência 

milenar. Colocando em jogo novas formas de se fazer docente. 

Nesse contexto, entendemos que a aprovação de um docente à direção escolar, 

necessariamente, passa pelo reconhecimento do outro. Seria o receio pela falta de 

reconhecimento dos colegas e da comunidade escolar que inibe a candidatura, a formação de 

chapa para concorrer à direção escolar? Qual seria a influência da violência armada nesse 

grupo de professores na disputa pelo lugar de diretor?  

Gaia nos traz uma realidade não muito diferente da de suas colegas entrevistadas. Aos 

poucos ela vai se constituindo diretora. No final de 2012, a escola em que Gaia trabalhava 

permanecia sob a intervenção de uma diretora posta pela SME/RJ para “moralizá-la”. Essa 

diretora convidou Gaia para ser a diretora adjunta de sua equipe. Ainda não havia eleição para 

diretores naquele ano. Para essa função não precisava de eleição e sim de indicação. Então, 

Gaia disse que não podia responder imediatamente, que precisava conversar com a família, 

como ela fala: “Preciso conversar com o meu marido...”. Vejamos a conversa: 

Eles me deram a maior força. Quer dizer, meu marido me deu força. O meu 

filho mais velho me deu força. Me disse: “Mãe, que legal, que barato, você 

agora vai ser diretora, pô, é outro nível, você vai lidar com outras pessoas e 

tal...”  

A família sempre foi importante nas narrativas de Gaia e não ficou distante de sua 

escolha para ser diretora. Gaia fala com a voz baixa: “Meu filho mais novo não achou 

interessante.” Ela nos conta: 

Ele queria, na verdade, que eu saísse daqui (Cidade de Deus – comunidade 

Redentor), ele tem muito medo de eu estar aqui perto da Cidade de Deus. 

Para ele, no cargo de diretora, correria risco de vida, poderia vir a ser 

ameaçada. Aliás, hoje em dia, os dois filhos querem que eu saia daqui. O 

meu marido desistiu de falar, ele viu que eu somente farei o que quiser. 

Mesmo na contramão do que a família desejava, e ainda deseja, Gaia defende seu 

lugar de diretora nos dizendo que sua trajetória foi marcada pela sua obstinação em trabalhar 

fora de casa numa área que combinava a sua vida pessoal e a profissional.  

Mas eu não via aquilo como uma ascensão social, uma ascensão dentro da 

escola. Porque, eu te digo, do fundo do meu coração: eu nunca quis ser 

diretora, nunca! Nunca quis ser nem adjunta e nem diretora, não era o meu 
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sonho de consumo, o meu sonho era ser professora, dar aula, era isso que eu 

queria. 

Diante de sua fala de que “nunca quis ser diretora”, perguntamos: Então, qual foi o 

ponto positivo para aceitar o convite? Gaia disse que deixaria de ter uma turma ou quatro 

turmas e passaria a ter a escola inteira. Segundo seu ponto de vista: “Todos os alunos seriam 

meus...”. Entendemos que o desejo de reconhecimento profissional passa pela “força de 

convicção, especialmente, entre professores, onde há uma espécie de ideologia constituída” 

(DUBET, 2006, p. 371). Nesse caso, aceitar ser diretor da escola pode trazer uma sensação de 

rompimento com o igual na profissão. Obter o poder institucional como aliado de suas 

perspectivas na nova função. Por outro lado, estar na direção da escola pode trazer para o 

docente “a crise de legitimidade” da função, ao questionar até que ponto esse novo 

empreendimento profissional poderia levá-lo ao distanciamento da essência da profissão que 

seria a docência? 

Sobre o trabalho na direção, Gaia mostra que há desafios. Ela diz: “Mesmo sendo 

adjunta, o horário de trabalho era grande. Para ter horário, a gente combinava assim, uma abre 

a escola e a outra fecha. Isso porque senão a gente trabalha 12 a 13 horas por dia.” Mas ela 

ressalta como ponto negativo a “obrigação de ter que andar com o telefone ligado por 24 

horas”. 

Ser docente lhe deu o seu lugar profissional. Ela diz que estar na função de gestão foi 

uma “consequência” de seu trabalho na escola.  

Tenho conhecimento, prática e domínio da Educação Infantil; domino o 

fundamental I e II, domino a disciplina de história. O desafio é que tem todas 

as outras disciplinas. Eu tenho uma autocrítica grande e aí eu me obrigo a 

estudar, a estar sempre atualizada, a participar das discussões com os 

professores, a opinar em tudo, a ouvir muito. E aí, aproveitei a direção 

adjunta para tomar pé de toda a situação da escola.  

Em seu relato, Gaia parece trazer a ideia de sua experiência como algo que a 

pragmática deweyana pode nos ajudar a entender, o critério de continuum (DEWEY, 1979), 

isto é, a “experiência se desenvolve a partir de outras experiências e de que experiências 

levam a outras experiências” (CLANDININ; CONNELY, 2015, p. 30). Gaia nos remete à 

ideia de continuidade de experiências que constroem a sua trajetória profissional docente. 

Gaia parece buscar racionalizar o fato de ter escolhido estar fora das salas de aula.  

Sair de sala de aula não é algo que produza financeiramente ganhos, apesar 

de ser [direção] uma função gratificada. É perda de dinheiro sair de sala de 

aula e ser diretora. Se eu pego uma dupla como eu te expliquei: 12 tempos 

mais 12 tempos, eu trabalho três vezes na semana, manhã e tarde, com 

alguns “buracos” e ganho mais do que eu ganho hoje na direção. A 
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gratificação somente é incorporada após 10 anos de atividade na direção da 

escola ou em outra escola da rede, eu incorporo 100%. Com cinco anos de 

atividade eu incorporo 50%. Só que para eu chegar a 10 anos eu vou ter que 

passar por mais duas eleições, e como eu vou averbar o meu tempo de 

particular para o município... a incorporação total não deve acontecer. 

Em 2014 ocorrem as eleições nas escolas municipais do Rio de Janeiro. Gaia e a 

diretora interventora formam uma chapa para concorrer à direção. Gaia diz: “Novamente, ela 

seria diretora e eu como adjunta.” Elas ganham a eleição, mas, um ano depois, Gaia assume a 

direção-geral. Três anos depois, novas eleições das escolas municipais e Gaia diz ter sido 

levada a se candidatar. 

Em 2017, ano de eleição, seria a primeira prova de “força” de Gaia naquela 

comunidade escolar. Se ela quisesse continuar na direção daquela escola teria que passar pelo 

ritual da eleição para diretores da rede municipal de educação do Rio de Janeiro. Como ela 

disse: “Como diretora, herdei o cargo, mas aí chegou a hora de entrar numa disputa.”  

Até então, Gaia conta que não havia interesse pela direção da escola. Em 2017 foi 

diferente, foram formadas três chapas de professores da escola. Ela acredita que foi a gestão 

da qual fez parte como adjunta e depois como diretora indicada que contribuiu para esse 

“fenômeno”. E ela exemplifica: “A 7ª CRE tem 179 escolas, só três escolas tiveram três 

chapas. A grande maioria teve uma chapa só e algumas tiveram duas chapas e só três tiveram 

três chapas.” 

Gaia disse que disputou com as outras duas chapas. Eram professores queridos por 

todos e a diferença seria tirada nos votos. Assim, ela montou sua equipe e teve apenas dois 

dias, assim como os demais, para fazer a propaganda eleitoral. O uso do Facebook foi 

permitido para todos naqueles dois dias. Depois disso seria ilegal. Havia na escola um 

professor que foi eleito o presidente da comissão eleitoral. Ele ficou responsável por 

“controlar os abusos”. 

Gaia observa em seu relato como as falas de pais de alunos, da comunidade e 

professores foram importantes para a sua decisão de participar do processo eletivo para 

direção da escola. De acordo com Gaia, ela recebia apoio por parte de alguns professores. 

Diziam: “Pelo amor de Deus, se candidata; pelo amor de Deus, você tem que continuar.” 

Alguns deles diziam que a comunidade da Redentor iria comparecer e votar nela. Um 

representante de uma família disse: “Pode sair quem quiser dessa escola, mas você não pode 

sair.”  

Esse pai e a fala dos professores foram determinantes para minha decisão. 

Para mim, eu estava sozinha, não havia uma demonstração, mas aí eles 

começaram, desde agosto a vir a minha sala e dizer assim: “Olha só, se você 



 

 

154 

não concorrer eu estou indo embora.” Até os agentes educadores da escola 

diziam: “Olha só, se você for embora nós vamos embora também, e se você 

ficar nós ficamos, mas se você for embora nós vamos embora”.  

Depois dessa demonstração de carinho dos atores da escola, Gaia resolveu concorrer à 

direção e montou a sua equipe gestora. Parece que naquele momento, ela sentiu-se 

empoderamento ou talvez, “autorizada” a sair de sala de aula e buscar novos caminhos 

docentes pra ela e a escola. 

Depois de narrar toda a sua trajetória a caminho da eleição, Gaia nos diz que venceu a 

eleição com 46% do seu público. Ela explica: “Eu tive 237 de responsáveis e alunos e 21 de 

professores – eu tinha então na minha conta 24 professores de 40 ao todo.” Sobre ser 

professora e estar na direção da escola, Gaia nos relata que quando alguém diz: “Professora, 

quer dizer diretora”, ela diz, “Não, não, você está certo: sou professora, eu sempre serei 

professora. Eu estou diretora.” Ela completa:  

Acontece que na direção, por conta do trabalho, da responsabilidade, de tudo 

que a cerca, você está respondendo pelos professores, pelos alunos, você tem 

que ao mesmo tempo cobrar dos professores, mas também tem que saber o 

limite de cobrança. Você tem que cobrar do aluno, mas você tem que saber o 

contexto desse aluno. São muitas histórias por trás de tudo, então... 

Estar na direção da escola, nas palavras de Gaia, incorpora a ideia de extensão do 

governo. Uma gerência pautada na cobrança, mas que é atenuada pela presença do olhar 

fraterno de Gaia quando ela se mostra atenta em conhecer as histórias de vida daqueles com 

quem ela lida. Ser professora e estar diretora pode interferir na construção da identidade 

profissional, pois, como retrata Dubet (2006, p. 377), “a defesa das identidades está 

fortemente associada a estatutos e, para falar de maneira exata e não pejorativa, às 

corporações”. Podemos dizer que Gaia fortalece sua trajetória e incorpora à sua identidade 

docente novas experiências que precisam ser aprendidas e definidas em sua prática escolar 

cotidiana. 

Depois dos relatos sobre o seu sentimento acerca da direção escolar, ela reflete: 

Ah! Eu sou professora em todos os momentos com eles, que estou ensinando 

alguma coisa a eles. E posso dizer que não é a história, não é a matemática, 

não é o português, mas, eu estou ensinando vida, eu estou ensinando 

emoções, eu estou ensinado... É o tempo inteiro! São os modos, atitudes, 

posturas... Eu ensino o tempo inteiro, por isso é que eu nunca vou deixar de 

ser professora. Eu hoje estou diretora, coordenando essa máquina, essa 

parafernália de coisas, vendo vazamentos, vendo a limpeza, vendo aluno. 

Quando eu optei em vir para o município, abrir mão do particular. Eu falei: 

“Eu vou fazer a diferença dentro de uma escola.” Olha, é muito difícil ser 

professor, é mais difícil ainda ser diretor, estar diretor. Acontece que você 

tem que reconhecer essas qualidades e defeitos, principalmente da equipe 
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docente. O trabalho é ir lapidando sem eles sentirem e valorizá-los. Eu penso 

nessas crianças que sem a gente vão ser o quê na vida? Não dá pra não fazer 

nada! Deixar pra lá. 

Gaia busca nas palavras argumentos inegociáveis para continuar docente mesmo 

estando na direção da escola. Ela defende a ideia de que a base da docência é o “ensinar” e 

isso ela faz o tempo todo, independentemente de estar na sala de aula, dando elasticidade ao 

conceito de docência. 

E finalmente ela nos diz que os professores de sala de aula se sentem oprimidos e 

desvalorizados pela Secretaria de Educação. Ela acredita que faz parte do seu trabalho como 

diretora fazer elogios a cada um dos professores. Ela diz: 

Não estou aqui para contar defeito. A gente está aqui para melhorar essa 

escola que não está boa e nunca vai ficar, isso porque o dia em que a gente 

se acomodar e achar que está bom e parar de fazer, acabou a nossa função de 

professora, diretora, coordenadora... A gente não pode parar. Nunca a escola 

vai estar perfeita, nunca! 

Eles precisam, segundo seu ponto de vista, “dessa massagem no ego”. Ela acha que 

não deve dizer “eles estão fazendo isso, por que vocês estão fazendo aquilo?, não deve fazer 

isso, não deve fazer aquilo”.  

A próxima professora na função de diretora é Têmis. Assim como Gaia, ela iniciou na 

direção como diretora adjunta. Ela argumenta que, como professora recém-chegada à escola, 

não tinha a intenção de tornar-se diretora adjunta e nem diretora-geral. Porém, “ninguém 

queria ficar com a direção”, e para não terem diretores de fora da escola, em 2014 ela aceita o 

convite para ser diretora adjunta. Mas em 2015 a diretora-geral estava para incorporar a 

gratificação de diretora e informou que não pretendia continuar na função. Assim, como 

adjunta, Têmis assume a escola. Esse episódio também pode ser visto no depoimento de Gaia, 

quando ela assume a escola e a diretora sai de cena pelo mesmo motivo.  

Ao ser perguntada por que ninguém queria ficar na direção adjunta ou se a diretora 

não aceitava mais ninguém além de Têmis, ela responde: “As duas coisas.” Ela diz: 

Fiquei meio em dúvida, mas minha irmã (coordenadora da escola) me 

incentivou e eu aceitei para ter essa experiência nova. Entrei como adjunta 

em agosto de 2015 e em março de 2017 a diretora-geral tem sua gratificação 

incorporada ao salário de diretora e ainda recebe um convite para ir para a 

CGRH – Coordenadoria Geral de Recursos Humanos da 7ª CRE, e eu 

assumo o lugar dela.  

A participante da pesquisa conta que antes de assumir foi convidada pela mesma 

Coordenadoria para ficar como diretora, isso sem passar por eleição, apenas para terminar o 

ano letivo. E assim se tornou diretora. Ela explica que entrou na direção para ficar durante 
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dois meses. Nesse período, ela foi orientada pela Coordenadora da 7ª CRE para fazer um 

curso de pós-graduação (a distância) no Senac em Gestão Pedagógica.127 E com cinco anos de 

regência, faculdade de Pedagogia e o curso de especialização em Gestão Escolar passa a ter os 

requisitos para assumir a direção da escola como diretora-geral. Note-se que essa exigência 

para a função de diretor não foi mencionada por Gaia em sua entrevista.  

Têmis, por sua vez, acredita que “já conhecia o trabalho de adjunta e aprendeu o 

trabalho de diretora na prática cotidiana”. Quanto à equipe gestora, a nossa entrevistada nos 

disse que não havia tempo de convidar seus colegas para fazerem parte de sua equipe e, por 

isso, ela escolheu ir até o final do ano letivo sozinha, mas com a cooperação dos colegas 

professores da escola. Como ela nos conta: “Não senti falta porque era uma equipe muito boa 

e me ajudava bastante.” Ela nos conta que tem muitas atribuições como diretora além 

daquelas que estão prescritas, mas acredita que a função do diretor é “realmente ser um apoio 

para o professor. Porque tudo que eu faço administrativamente é para que o meu professor 

não tenha problemas em sua sala de aula”. Nesse momento ela mostra que o trabalho 

burocrático é uma atribuição do diretor e ela considera importante manter-se em dia com o 

“seu trabalho”. Ela diz:  

Se eu vou entregar a planilha [de frequência] no tempo certo, no dia certo 

para meu professor receber o que ele tem direito e merece. Se eu for cobrar 

do meu professor que ele preencha o diário, eu vou auxiliar como preencher 

um diário, como ele vai fazer um relatório... Para que ele faça o melhor... 

Também é uma parte pedagógica, para que ele cada vez sinta mais prazer 

naquilo em que ele está atuando.  

Ela entende que o professor na função de diretor é um apoio aos demais professores, 

aqueles que estão em sala de aula. Ela explica:  

Quando você [refere-se ao professor de sala de aula] tem um projeto e 

precisa de ajuda para elaborar, você busca auxílio com o diretor. E como 

diretor você tem que incentivar aquele projeto que o grupo está fazendo, 

“comprar” o projeto, porque você vê um outro lado... 

Qual seria esse outro lado de que fala Têmis? Seria o lado do professor de sala de 

aula? Então, nessa perspectiva, haveria dois lados, o docente e um outro, do diretor? Estar na 

direção é para Têmis um aprendizado. Ela diz que a direção da escola: 

É uma oportunidade de aprender mesmo e foi o motivo que me levou a ser 

diretora. Eu acho que o docente está sempre curioso, ele quer aprender. E 

acho que, quando você ensina, você está aprendendo também. Então, essa 

troca humana é muito benéfica para crescermos como ser humano. Acho que 

esse é ponto principal da educação. 
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Assim como Gaia, Têmis entende a direção como um lugar de “ensinar”, confirmando 

a ideia de que docência não é estar somente em sala de aula. E mais, a direção continua como 

um lugar de escuta. Têmis diz que há na gestão vários “lugares”, inclusive o de psicólogo. 

Muitas vezes, parece que os outros a veem como psicóloga, uma ouvinte potente. Ela parece 

achar isso natural e diz que “o ser humano busca alguém para se apoiar, se sentir seguro. 

Alguém que diga que tudo vai dar certo”. 

Têmis se lembra de que como diretora é também de sua responsabilidade manter o 

Centro de Estudos.128 De acordo com a entrevistada, esse é um momento oficial de encontro 

de professores para refletir sobre as práticas, sobre o ambiente da escola, sobre novas ações 

pedagógicas e administrativas. É considerado importante para os gestores, pois, além de ser o 

foro para definir os eventos gerais, reuniões de responsáveis, avaliações e outras atividades 

coletivas no calendário anual publicado pela SME/RJ, ali se dão também as atividades de 

formação continuada, como os planejamentos, estudos de caso e avaliação do trabalho. Ela 

nos diz: “no Centro de Estudos a gente pegou o plano de ação, a planilha de notas... e o 

Projeto Político Pedagógico da escola para estudar”. Quanto ao plano de ação, ela diz que ele 

é feito pela gestão, pelo diretor. Ela afirma que é uma atribuição do diretor construir o plano 

de ação, mas para ser feito ela também consulta a comunidade. Uma afirmativa que nos leva a 

crer que Têmis acredita que esse seja um importante espaço de socialização e intercâmbio 

profissional. O que nos sugere a posse dessa docente de uma cultura escolar que se amplia, 

que se reveste de reivindicações políticas no que tange ao “lugar do professor” e da escola 

como ambiente de construções e desconstruções de saberes. 

Em sua narrativa, Têmis parece ter dúvidas quanto a “ser professora e estar diretora”. 

Com um sorriso maroto, ela nos diz: “Tenho muita saudade de estar só com a minha 

turminha...” Nesse diálogo a participante destaca, supostamente, um certo distanciamento da 

sala de aula. E mais uma vez busca justificar a função de diretor escolar dizendo: 

Hoje eu confirmo teoricamente que eu estava mais do que correta. O diretor 

trabalha para o professor. Eu sempre achei, como professora regente, que a 

direção tinha que trabalhar em prol do professor para que ele tivesse as 

melhores condições de trabalho e ter sempre o apoio da direção. E hoje 

como diretora eu vejo que é exatamente isso. 

Têmis faz a diferença entre o professor regente e o professor na direção escolar. Busca 

explicar a partir de sua visão as reponsabilidades que cabem em cada caso. De certa forma, 

ela posiciona as funções em patamares edificados pela organização institucional, mas que 
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convergem sobre a representação social herdada culturalmente por cada sujeito e sua função.  

Pandora, nossa terceira entrevistada, foi convidada em 2010 a fazer parte da equipe 

diretiva da escola em que trabalhava desde 2003. Era para a função de diretora adjunta. Ela 

nos conta que, ao compartilhar o convite com seus familiares, amigos e colegas, eles se 

assustavam e diziam: “Você é maluca! Você escolheu ser diretora desta escola... Doida...” 

“Eu perguntava: ‘mas por que sou doida?’ E a resposta era: ‘A escola é muito perigosa, aquilo 

ali é uma loucura, aqueles alunos são loucos...’”.  

Como professora dessa escola e moradora do mesmo bairro, ela percebeu logo no 

início que não era nada “daquilo tudo” que ouvia falar. Ela conta que, realmente, a escola 

tinha em 2003, quando ela entrou para ser professora, aproximadamente 1.500 alunos da pré-

escola até 9º ano do Ensino Fundamental e empregava mais de 80 funcionários entre 

estatutários e contratados. Ela também conta que ouvia de seus colegas que, antes de 2003, 

“as coisas eram piores aqui dentro... de sujeitos desconhecidos entrando pra pegar aluno 

dentro da sala de aula... a mães inconformadas com alguma coisa”. Mas, mesmo assim, a 

entrevistada nos disse que pensou: 

Peraí, gente... A escola é ótima... A escola tem problemas? Tem como todas, 

têm alunos indisciplinados − naquela época tinha muito mais que hoje, a 

gente mudou muita coisa já – tem. Mas a gente pode mudar esse perfil da 

escola. A gente realmente... A gente tinha alunos muito... Que brigavam... 

Todo dia tinha briga, briga de meninas – puxavam o cabelo, arrancavam a 

roupa, por causa de namorado... É... tinha isso, tinha muita agressividade!  

Em 2010 havia chegado a hora da nossa entrevistada tornar-se diretora da escola. 

Como ela conta: 

A vida toda elas me chamavam para ser diretora da escola e eu recusava 

porque financeiramente não era vantajoso. Só que aí, em 2010... Eu tenho a 

segunda matrícula. Eu passo na segunda matrícula. Aí, com a segunda 

matrícula é vantajoso pra eu pegar uma função gratificada. 

Tudo começou com a função de coordenadora pedagógica, uma função também 

gratificada, mas que não seria incorporada ao salário.  

Um dia a diretora da época... Falou assim: “Agora tu não tens como negar! 

Você já tem a segunda matrícula... Agora você pode ser minha coordenadora 

pedagógica.” Aí eu falei assim: “É, agora eu posso. Mas eu não sei se eu 

quero... é desgaste...”. Mas, assim, no fundo, no fundo, eu tinha, sim, 

vontade de mudar a escola, de fazer mais, de dar outra cara pra escola. E 

aquela direção da época trabalhava muito bem, era muito correta, mas ela 

não tinha um pique, por exemplo, de fazer projetos, festas... Como a gente 

tem hoje. 

A nossa entrevistada queria algo mais. Ela acreditava que na direção seria possível 
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“fazer mudanças”. Uma delas parecia estar ligada à participação da família na escola. Em um 

momento ela nos diz:  

A comunidade participava... Participava... Um pouco, entendeu? Não como 

participa hoje. Então é... Eu falei: “Então eu vou ser coordenadora.” Aí, em 

2011, eu entro como coordenadora da equipe anterior, da gestão anterior. 

Naquele ano eu dei minha alma... Eu comecei a colocar projetos na escola, 

eu comecei a fazer feira de cultura... Festa junina, feira de ciências...  

O que haveria de surpreendente nessa citação se não fosse a forma com que a 

entrevistada se refere ao seu trabalho diante do desafio de “estar” na direção da escola? 

Podemos dizer, de forma breve, que a centralização do trabalho na função de diretor tem-se 

mostrado recorrente nas narrativas de nossos entrevistados. No entanto, isso não significa que 

o trabalho da professora se configure em uma caixinha com nome e endereço. O que pode 

estar implícito na sua linguagem é a autonomia que, parece, a função de diretora proporcionou 

à “novata” diretora. Apesar de ter passado alguns anos como diretora adjunta, foi na direção-

geral que as mudanças aconteceram.  

Quanto à receptividade dos professores, segundo Pandora, inicialmente o seu jeito de 

trabalhar causou estranheza, mas eles a acolheram. Como ela mesma diz: “era uma coisa 

nova, eles aceitaram porque éramos colegas de trabalho”. Ela argumenta: “eu não cheguei 

com aquele ar de superioridade, mandona, aquela coisa toda...”. Entendemos que Pandora 

percebia que seus colegas tinham “medo da mudança” administrativa e pedagógica que 

acontecia na escola e com sua forma de trabalhar na direção. Ela conta que, quando chegou 

2011, era término de mandato de três anos da antiga diretora. 

Naquela época essa diretora poderia se reeleger ou sair. De acordo com o 

conhecimento de Pandora, aquela diretora reunia “quase 11 anos de direção, de uma chapa 

atrás da outra, pois ela se reelegeu sempre. Mas preferiu incorporar a direção e ir trabalhar na 

coordenadoria”. Fato recorrente nas entrevistas anteriores, em que nossas professoras 

disseram ter assumido as primeiras direções de forma amistosa e sem eleição, a convite da 

direção-geral. No caso de Pandora, por exemplo, a diretora-geral a chamou e disse: 

“Pandora, eu não quero mais a direção. Eu acho que você deveria ser a 

diretora da escola.” Eu disse: “Eu? Eu não!” E ela disse: “Ah! Por que não? 

Você está como coordenadora, você está trabalhando tão bem... A equipe te 

acolheu tão bem... Gostou tanto das suas ideias... Comprou tuas ideias... 

Vamos fazer o curso de direção?” 

Para ser diretor das escolas municipais em 2011 era necessário fazer um curso de 

gestão. Segundo Pandora, era imprescindível, naquele ano, ter o curso de gestão para 

participar do pleito para diretor. Mas a dúvida era grande e a nossa entrevistada precisou da 
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família para decidir o que fazer.  

Eu fiquei naquela: “Pego ou não pego a direção?” Aí meu marido disse: “Eu 

acho que você deve pegar. Você gosta do que faz. Você faz com amor, com 

carinho, se dedica. Você esse ano de 2011 deu o sangue. Eu acho que você 

vai melhorar pra caramba aquela escola... Eu estou junto contigo.”  

Como vimos, assim como Gaia e Têmis, Pandora teve o incentivo do marido, da 

família e da comunidade da escola em geral para a sua decisão. Ela descreve o sentimento de 

confiança que passava por ela. Sentiu-se fortalecida.  

Eles começaram a me apoiar: “Faz, faz...” Então, eu precisei me inscrever 

num curso, que aquele ano teve um curso. Antes da chapa. O professor 

interessado devia fazer o curso de gestão. Era um pré-requisito. Cada ano 

eles fazem uma portaria, esse ano de 2018, por exemplo, não teve esse curso. 

Então, aquele ano de 2011 a gente teve que ter esse curso. Nós fizemos um 

curso de gestão, eu passei por ele, depois a gente teve que fazer um plano de 

gestão para ser aprovado pela banca, uma banca avaliadora. Depois, a gente 

passa pelo pleito. O pleito é a eleição, da comunidade escolar. E aí você é 

eleita ou não. Você fica três anos de mandato. Mais uma vez tivemos chapa 

única. Já estou no terceiro mandato.  

Os caminhos que levam à função de diretor parecem mudar a cada três anos na 

SME/RJ. Exigências são “fabricadas” e “consumidas” pelos docentes que queiram vivenciar 

essa nova empreitada profissional. Para Pandora, que já fazia parte da equipe de gestão, passar 

por uma eleição e ser eleita por seus próprios méritos foi relevante. Ela diz com entusiasmo: 

“Pegar um mundão desses aqui” – porque essa escola é um mundão... Uma das maiores 

escolas da 1ª CRE, com mais de 1.500 alunos. Hoje, segundo Pandora, a escola tem 1.000, 

por conta do turno único. Esse é um projeto que iniciou em 2011 em escolas consideradas 

“vulneráveis” pela SME/RJ. Os alunos ficam na escola durante sete horas acompanhados 

pedagogicamente, segundo informações contidas no site da SME/RJ (2019).  

Como sabemos que existe a possibilidade de incorporação dessa gratificação de diretor 

ao salário-base, perguntamos quanto tempo falta para que isso aconteça com ela. Pandora 

responde:  

Ah! depois de 10 anos incorpora. Você pode ir pra sala de aula de volta, sair 

da escola e ir para CRE, ir para onde quiser... Ou continuar na direção de 

outra unidade. Nesse caso, ir para a direção de outra unidade escolar do 

município, volta tudo de novo e conta mais 10 anos. Aí tem outra 

incorporação.  

Algumas perguntas foram aventadas, como: Mesmo sendo apenas uma chapa tem 

como perder o pleito? E se perder, o que acontece? Se você tiver tantos por cento a menos de 

eleitores a chapa pode ser negada? E aí, quem entra? Caso seja negado o pleito do professor 
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para a direção de uma escola pública municipal abre a vacância? Mas o que significa isso? A 

coordenadoria indica uma nova gestão?  

Para o pleito há um ritual que precisa ser destacado:  

Há uma banca com pessoas que se inscrevem, da escola ou de fora dela. 

Professores que se interessem em se tornar diretor daquela escola mesmo 

sem ter trabalhado nela. A SME/RJ abre a vaga em Diário Oficial: Escola da 

1ª CRE, 2ª CRE, 3ª CRE ou outra CRE em vacância e põe o nome da escola. 

É aberto um período para inscrição. Os professores... As equipes de gestão 

se inscrevem... Formam grupos... as chapas... 

Pandora esclarece que não mudou sua equipe no decorrer de seus mandados.  

Aí eu fiquei 2012, 2013 e 2014 com a mesma equipe. A minha adjunta está 

comigo até hoje. Ela esteve como coordenadora pedagógica na primeira 

gestão e em 2015, em um novo pleito, começamos com a mesma equipe 

anterior, mas no meio do caminho o meu adjunto desiste e então a 

coordenadora passa a ser a minha adjunta. É bom lembrar que para ser 

diretor adjunto não precisa passar por eleição, o diretor-geral pode indicar 

alguém de sua confiança. A indicação é minha, tanto para o adjunto quanto 

para o coordenador pedagógico. A indicação é do gestor. Só o gestor é que 

tem que ser pelo pleito, entendeu? Aí acabou em 2017 e começou o terceiro 

mandato, que vai de 2018 a 2020.  

Sobre a passagem prévia pela direção adjunta já temos o conhecimento, visto que Gaia 

e Têmis passaram pelo mesmo processo. Passar pela direção adjunta para se candidatar a uma 

vaga de direção não é uma norma da SME/RJ; nesse caso foi uma “coincidência” ou 

“conveniência” da diretora da época para sair de cena e incorporar a sua gratificação de 

diretor. 

Desde que Pandora assumiu a direção da escola, muita coisa mudou. Antes a escola 

tinha o segmento da pré-escola até ao 9º ano. Desde 2017 não tem pré-escola. Agora, a escola 

permanece do 1º ao 9º ano. De acordo com Pandora, a ideia da SME/RJ é que a escola tenha 

apenas o primeiro segmento do Ensino Fundamental e em turno único. Segundo a 

entrevistada, “a SME/RJ está tentando segmentar as escolas”.  

Ocorre que nossa área... dessa micro área, tem uma defasagem de escolas, 

aqui a nossa área não tem muitas escolas. O processo dela é de ter turno 

único, se tornar uma escola integral. E isto está indo aos pouquinhos. Então, 

o quê que aconteceu: para eu virar alguma coisa integral, eu tive que perder a 

educação infantil. Tiramos a educação infantil e aí tivemos o 1º ano integral 

em 2017. O 1º e o 2º ano como escola integral. Primeiro ano da primeira 

fase. Primeiro ano, primeiro aninho, criança de 6 anos, e o 2º ano são as 

crianças de 7 anos. Eles ficam de 7h30 da manhã a 14h30 da tarde, e os 

professores até 15h30, porque depois eles fazem planejamento. E o restante 

da escola parcial, turno parcial, estudavam de manhã ou à tarde. Esse ano foi 

estendido para o 3º ano, então o 3º ano também entra 7h30 e sai 14h30. Do 

quarto ano em diante continua sendo parcial. Cada ano uma turma passa a 

ser integral. Essa é a possibilidade que tá podendo acontecer... pra nossa 
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escola, em função da infraestrutura da nossa escola. Enquanto não se 

constrói escola aqui nessa área, nesse território, a nossa escola vai ter que ir 

se moldando dessa forma. 

Pandora parece viver numa encruzilhada entre a posição de diretora oficialmente 

representante da SME/RJ e moradora do bairro da escola. Nesse caso, olhando para a 

entrevistada, pensamos que Dubet (2006) pode nos ajudar com a seguinte reflexão sobre a sua 

posição de diretora, pois nesta função tão próxima do mantenedor, o professor agora diretor 

pode “opor-se à singularidade de sua experiência de trabalho para a objetividade anônima das 

organizações que servem de quadro para sua atividade” (p. 346). Deixando tomar-se pela 

imperialidade do mandante e pouco refletido sobre suas ordens. 

De acordo com a narrativa de Pandora, vimos que em seu bairro de atuação não há 

outras escolas que possam acompanhar a implantação do projeto Turno Único, conforme 

citado no segundo capítulo. Dessa forma, ela e sua equipe precisam se organizar para manter 

o funcionamento adequado da escola. Há uma aparente preocupação com a estrutura da escola 

e com os cuidados com os alunos: 

Tenho pouca estrutura de pessoal e material para dar conta dessa escola. Por 

exemplo, eu somente tenho três inspetores. Entendo que é um número 

insuficiente. Porque eles almoçam, tomam café da manhã, estudam, aí 

depois vem o recreio... Desjejum, almoço, lanche... Isso é no turno único. 

Mas tem os alunos do turno parcial que só almoçam na escola. E... são 

quatro recreios de manhã, um recreio à tarde. E quem faz a sua comida, 

são... as merendeiras da prefeitura. 

Sobre suas atribuições, Pandora fala que “são demais... São demasiadas. Não tem um 

estatuto, não existe. Acontecem no dia a dia...”. Sobre a normatização para a função de 

diretor, Pandora ainda nos diz: 

A gente até assina um documento quando a gente toma posse. A gente assina 

as atribuições, mas elas são genéricas, tipo assim: eu tenho que... Mas assim, 

para a meta, para o desempenho da escola, as demandas, contribui com as 

demandas, com as determinações da secretaria, com as leis, aquela coisa de 

vagas... Essas são as mais genéricas. Mas, no dia a dia, exatamente, aquela 

coisa pautada, não tem.  

Pandora, de forma delicada, diz que “são muitas coisas... São até coisas assim, além do 

que eu acho que cabe ao diretor”. Ela nos dá dois exemplos:  

Por exemplo, atender ao Bolsa Família.129 Eu acho que não tem nada a ver 

com a gente, embora esteja atrelado à frequência escolar. É algo que me 

                                                 
129

 “É um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de 

extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.” 

Disponível em: http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx. Acesso em: 2 

nov. 2019. 
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parece fazer parte da assistência social. Se fosse por rendimento do aluno, eu 

acho até que teria que ter uma avaliação da escola. Outra coisa também, a 

gente fica fazendo imposto de renda, a gente não é contador.  

Além de toda a parte burocrática, um diretor, pelo que vimos até agora, é responsável 

pela informação dos cursos e eventos formativos da SME/RJ para os professores. Cabe ao 

diretor não somente publicar os eventos, mas também mostrar a necessidade de haver práticas 

pedagógicas que possam atender melhor seus alunos. Pandora, a esse respeito, diz:  

A gente está o tempo inteiro fazendo com que eles [professores] construam 

uma relação melhor com o aluno e até com eles próprios. A gente está o 

tempo inteiro trazendo essas questões da prática pedagógica deles... Essa 

reflexão da prática, as novidades da prática... Um feedback... a autoavaliação 

deles... 

Sobre isso, mais uma vez ouvimos falar dos Centros de Estudos, que, como falamos 

anteriormente, são eventos permanentes e obrigatórios para os quais os professores são 

convidados a participar em suas escolas. Também há cursos na própria secretaria. Pandora nos 

dá um exemplo: “os professores que alfabetizam ou o time de alfabetizadores do 1º, 2º, 3º e 4º 

ano estão nesse momento indo para uma capacitação na SME/RJ uma vez por mês. Eles, os 

professores, têm o direito de sair da escola para ir, assim como o diretor.” 

Eu fui para uma reunião que a secretaria informou que está oferecendo, 

agora, um curso para os professores de matemática de Stanford... com a 

parceria da Universidade Veiga de Almeida. Ela [SME/RJ] tenta fazer 

formação continuada. Tem vários cursos. Agora mesmo eu estou passando 

por uma de gestão de... Como é que é o nome do... Esqueci o nome da 

empresa que está fazendo com a gente. É sobre gestão, plano de ação, índice, 

Ideb, indicadores, desempenho. É na própria... CRE, ou é na Sedurp, que é 

uma... uma empresa de... Treinamento educacional, ela faz treinamento 

educacional, assessoria educacional. Então, essa empresa fez esse 

treinamento com os funcionários da prefeitura e esses funcionários é que 

estão repassando para os gestores.  

Pandora tenta responder a todas as nossas perguntas. Uma delas a faz parar para 

pensar, fica em silêncio por um tempo. Perguntamos como é a imagem do diretor, hoje, para 

ela. Como era o seu olhar antes de estar na direção e hoje, após a direção?  

É... Assim... quando a gente é professor, a gente acha que é mais fácil ser 

diretor. A gente acha que é muito mais fácil. A gente até critica muitas vezes 

o diretor: “Poxa, ele não deixa nada; poxa, ele não vê isso; poxa, ele não vê 

aquilo...” A gente acha que ele fica sentado no ar condicionado sem fazer 

nada... Mas só vindo para o lugar de diretor, pra ver que não, que a coisa é 

muito mais complexa, muito mais séria, muito mais dinâmica. A gente não 

para... o tempo inteiro na movimentação... Mas assim... Primeiro me 

assustou muito, a experiência como diretora... Me assustou... Meu primeiro 

ano... Eu chorava o tempo inteiro, queria desistir... Queria voltar atrás, falei: 

“Meu Deus, pra que eu fui me meter nisso?” Mas hoje em dia está 
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gratificante para mim, eu gosto, entendeu? Eu fico feliz quando escuto dos 

professores, ou das mães, ou dos alunos que a escola melhorou muito, que é 

outra escola... Até da própria 1ª CRE a gente escuta muito falar que a escola 

mudou muito, e aí eu vejo que valeu a pena todo o esforço, todo o 

sofrimento.  

Ser diretor escolar implica estar diretamente ligado à Secretaria de Educação, aos 

professores e funcionários e aos alunos e seus responsáveis e a vizinhança. Dessa forma, 

podemos questionar: como é lidar com as demandas de cada um deles? Como desenvolver as 

políticas públicas emanadas da Secretaria de Educação nesse espaço? 

Diante disso perguntamos a Pandora como é ser diretor.  

Então, assim, é óbvio que a imagem é totalmente diferente: você fora e você 

dentro do contexto da sala de aula é totalmente diferente. A imagem que eu 

tinha da direção era uma. Me parecia ser mais simples ser diretor e hoje 

sofrendo na pele eu vejo que é muito mais complexo, é muito mais 

desafiador do que antes me parecia. 

Ao pensar no que nos diz Pandora, ao falar sobre a complexidade da função e seus 

desafios, compreendemos que há uma legitimidade na construção de uma possível identidade 

gerencial acontecendo nessa docente na função de diretora. Há um deslocamento da imagem 

de docente para a de diretor. Entendendo que “a identidade, com efeito, não é apenas social, 

ela é também pessoal” (DUBAR, 2009, p. 19). Ou seja, Pandora constrói de forma particular a 

sua identidade de diretora nesse local de trabalho em que ela desafia os seus próprios 

conhecimentos para dar conta da nova função.  

Diante dessa reflexão, perguntamos se Pandora se percebe como docente, mesmo 

atuando fora de sala de aula. E ela responde que “o tempo todo... e mais ainda”. Mas faz um 

complemento que achamos importante destacar. Vejamos:  

Primeiro a gente não sai de sala de aula. É o tempo inteiro em sala de aula. 

Numa falta de um professor, a gente está na sala de aula, a gente tem que dar 

conta disso. O diretor é responsável por tudo na escola. Tudo! Inclusive... Na 

falta do professor, ir pra sala de aula. O município cobra isso da gente.  

Nessa citação que acabamos de ler é possível constatar um sentimento ambíguo que 

cerca a discussão. Ora nossa entrevistada se vê professora e acha que é possível continuar 

professora, ora percebe a direção como um campo “isolado” da docência, mais próxima da 

gerência, da administração, da gestão escolar. Ao mesmo tempo, ela afirma não poder sair de 

sala, em razão das responsabilidades da função. Sabemos, contudo, que acumular ambas as 

funções, por certo, não é tarefa fácil. 

A direção escolar não pode devolver o aluno para a família, caso o professor falte. De 

acordo com nossa entrevistada,  
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[...] ele tem que estar na escola quatro horas e meia. A gente tem que dar o 

nosso jeito de estar em sala de aula. Se não sou eu, é minha coordenadora 

pedagógica, é a minha adjunta ou um professor que esteja à minha 

disponibilidade aqui, se tiver com tempo disponível para a escola. Sim. Se 

ele estiver com a carga horária dele preenchida, um outro professor que 

esteja na escola, aí eu posso colocar ele na sala. Então, sem ser nessa 

situação de cobrir buraco do professor, eu ainda me sinto docente também e 

até... Como eu te falei mais até do que em sala de aula, porque eu estou o 

tempo inteiro ensinando, ensinando não, educando o meu aluno.  

Pandora, assim como Gaia e Têmis, nos diz que na direção ela consegue ampliar seu 

ensinamento, pois nessa posição dentro da escola ela passa mais do que conhecimento, 

referindo-se aos conteúdos programáticos obrigatórios de cada disciplina escolar. Nesse caso, 

ela afirma a sua posição de docente mesmo na função extraclasse, a de diretor. Esse 

argumento nos faz refletir sobre a formação e a profissionalização do professor em seu 

ambiente de trabalho. Mais do que isso, trata-se de estar a todo momento construindo e 

reconstruindo a identidade docente. Como bem define Nóvoa (2017, p. 1118), baseado nas 

ideias de Claude Dubar (2009) “não se trata de definir uma identidade fixa, mas, bem pelo 

contrário, de compreender as múltiplas identidades que existem numa profissão e, sobretudo, 

de pensar a construção identitária como um processo.” Sobretudo, porque segundo a 

observação de Pandora e a de suas colegas normalistas participantes da pesquisa, elas estão 

passando conhecimento de vida.  

Estou ensinando-o a ser pessoa, pessoa melhor. Por exemplo, toda hora o 

diretor, ele, tem que estar chamando o aluno. A gente tem que o tempo 

inteiro estar se relacionando com o aluno. Essa questão dessa relação 

interpessoal que a gente faz, não só com o aluno, mas com o professor, com 

o funcionário, com as pessoas da escola, com a mãe, com a pessoa que não é 

nada relacionada à escola, mas é uma pessoa que vem buscar informação. E 

a gente está ali, ensinando alguma coisa. Todo dia um aluno vem aqui e eu 

tenho que dar um conhecimento de vida. Conto a minha história pra ele, faço 

refletir naquela situação dele e ensino àquela criança como se estivesse 

ensinando a meu filho. Quer dizer, mais do que eu estar ensinando a ele 

matemática, língua portuguesa, história e geografia, eu ensino a ele ser uma 

pessoa melhor. É entrar por aquela porta de uma maneira e sair por ela de 

outra. Então como eu não sou docente? Eu sou docente sim. Sou educadora, 

muito mais do que estando em sala de aula. 

Como vimos, Pandora, assim como as duas outras professoras entrevistadas veem em 

suas funções de diretoras a atribuição docente, segundo elas, de ensinar. Ao mesmo tempo, 

Pandora, como as demais entrevistadas, diz que “ser diretor de uma escola não é fácil. Se eu 

falar pro aluno que vou fazer algo, tenho que cumprir. Para lidar com uma comunidade 

escolar faz-se necessário conhecê-la. Ter amparo da secretaria e de professores”. Sobre isso, 

Pandora nos dá um exemplo: 
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Como agora, a CRE me ligou porque eu estou aplicando o Regimento da 

escola numa menina. Essa aluna pegou a cadeira pra dar em mim. Então ela 

não pode mais estudar aqui. Eu estou aplicando o Regimento nela. Então, eu 

falo: “Se fizer, vai ser transferido da escola”. Se você falou, tem que fazer. 

Você não pode falar e não fazer... Tem que bancar. Não quero saber se ela é 

filha de... isso ou aquilo outro... Tem que bancar. Então, a disciplina a gente 

cobra e a gente também não deixa impune. Isso era algo que quando a gente 

pegou (direção anterior), era meio impune. Os alunos vinham pra gente e 

falavam assim: “Ah, mas vocês não fazem nada...” Aí eu ficava meio 

irritada: “Como assim, a gente não faz nada? Como não faz nada? Eu não 

faço nada?” Agora o tempo inteiro eles vêm pedir ajuda a gente. E a gente 

resolve tudo que eles pedem à gente. 

Pandora, como moradora do bairro, poderia ter mais dificuldade de manter a escola 

“disciplinada”, dada a sua imagem de moradora, mas o que ela deixa transparecer é que estar 

na direção gera uma oportunidade de ser reconhecida como “a professora” pela comunidade 

como um todo. Isso também pode ser observado positivamente pela sua Secretaria de 

Educação entendendo que ser de “dentro” do bairro da escola “garante” respeito pelo local. 

Suposições à parte, Pandora parece se apoiar em experiências que se somam e a deixam mais 

forte como pessoa e como profissional.  

Podemos observar que Pandora, como diretora, tem a concepção da gestão 

transparente, em que o campo de trabalho fica exposto aos funcionários, professores, alunos, 

família e comunidade. A disciplina torna-se, ao que parece, parte do projeto da escola e 

acolhe os regulamentos da escola e da secretaria. Contudo, uma indagação potente se faz 

presente nesse diálogo. O que seria “aplicar o Regimento”? Seria somente suspender ou 

expulsar um aluno? No que mais consiste esse documento? Apesar de instigantes, não 

daríamos conta, nessa pesquisa de dar repostas a elas, o que pode ser considerado um tema 

para próximas investigações.  

No próximo capítulo, vamos “ouvir contar” as trajetórias profissionais de professores e 

professoras que descobriram a docência durante a graduação, isto é, durante o processo 

formativo no ensino superior. 
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4 DA SALA DE AULA À DIREÇÃO DA ESCOLA: OS GRADUADOS 

O Capítulo 4 versa sobre a trajetória profissional de professores e professoras que 

descobriram a docência durante a graduação, isto é, durante o processo formativo no ensino 

superior e que atuam em escolas de Ensino Fundamental II e/ Ensino Médio da Educação 

Básica. Vamos ouvir histórias memorializadas em “narrativas de caminhantes”, com ênfase 

em suas vivências, experiências e impressões sobre fatos e acontecimentos que marcam ou 

marcaram suas vidas. Os seis professores entrevistados – Teseu, Sófocles, Mnemósine, 

Quíron, Hélio e Atenas (62, 58, 56, 49, 36 e 34 anos, respectivamente) – traçam o encontro 

com a docência a partir da graduação, enfatizando que a escolha foi definida somente nesse 

momento. Os professores, tal como no capítulo anterior, atuam em escolas públicas, porém no 

Ensino Fundamental II (diurno e integral) e no Ensino Médio (noturno).  

O percurso formativo desse segundo grupo se diferencia do primeiro pelo fato de eles 

terem concluído o ensino médio e ingressado em cursos de graduação de áreas específicas, 

com formação didática nas licenciaturas de suas respectivas áreas de conhecimento. Quatro 

deles estudaram em universidades particulares e dois em universidades públicas. Mas todos, 

de alguma forma, deixaram escapar o seu carinho por aquele espaço de formação, 

considerando-o como um “lugar transitório” (CERTEAU, 1995), porém marcante. Como se 

pode perceber pelos nomes a eles atribuídos, há uma constituição predominantemente 

masculina, o que também diferencia os dois grupos. 

A próxima seção apresenta as narrativas de professores a propósito de sua trajetória 

acadêmica inicial até a chegada à profissão docente. A proposta dessa análise é compreender a 

escolha profissional, as impressões e a decisão sobre a docência de cada um dos entrevistados. 

4.1 ESCOLHA PELO MAGISTÉRIO: UM MERGULHO PELO PERCURSO DOCENTE 

Esta seção foi construída a partir de questões relevantes para a pesquisa. Partimos da 

necessidade de perceber como os participantes da pesquisa descobriram a docência em meio 

ao curso de graduação. Em seguida, investigamos: esse “descobrir a docência” estaria 

relacionado ao momento do estágio, ao incentivo da família, ou à própria experiência diante 

da imagem de professor em sua trajetória de aluno? Assim buscamos compreender o percurso 

da profissão docente desses seis participantes e, de alguma maneira, visibilizar o conceito de 

docência para esse grupo. 
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Lembramos, mais uma vez, que esse grupo é diversificado pela própria natureza da 

pesquisa. Observa-se no quadro 11, “Síntese das características dos entrevistados”, algumas 

diferenças entre os professores, relativas a gênero, geração, tempo de serviço na rede pública 

(municipal e estadual), entre outras. Além disso, eles desenvolvem seus trabalhos em escolas 

com as mesmas características: de segmentos do Ensino Fundamental II ou Médio; prédios 

compartilhados; localizadas em territórios com a presença marcante do tráfico de drogas e/ou 

milícias e igualmente assolados por operações policiais que levam a conflitos armados. 

No quadro 11 pode ser observado que, entre os seis participantes mencionados neste 

capítulo, dois cursaram o mestrado. Desses dois, um deles continuava, no período da 

entrevista, seus estudos no curso de doutorado. Com relação ao tempo de magistério público, 

há quatro docentes com mais de 25 anos de magistério na rede pública e dois com menos de 

10 anos. Mais precisamente, um grupo cursou a graduação entre os anos de 1980 e 1997, e o 

outro, entre 2000 e 2010. Os grupos apresentados neste capítulo e no anterior têm 

similaridades e diferenças que podem nos ajudar a pensar a formação profissional de 

professores no Brasil nesses últimos 30 anos, já que há uma formação comum a todos os 

brasileiros. 

Para refletir sobre as escolhas acadêmicas e profissionais, entendemos que seja 

necessário, de forma resumida, retornar às décadas de 1980 até 2010 para entendermos a 

formação docente dos participantes desta pesquisa. Esse recorte faz jus ao período em que os 

participantes da pesquisa fizeram suas escolhas acadêmicas e, por fim, suas graduações. 

Optamos em trazer sobre o ensino superior os estudos de Dermeval Saviani (2010) e Luiz 

Antônio Cunha (2007) para ilustrar a expansão do ensino superior no Brasil após 1980. A 

intenção não é fazer um diagnóstico dos governos brasileiros sobre o ensino superior, mas 

visitar as políticas educacionais para o ensino superior que, a nosso ver, podem influenciar a 

escolha, a entrada, a manutenção e a conclusão de matrículas em cursos universitários.  

A década de 1980 foi considerada pelos especialistas como a “década perdida”, 

fazendo referência à crise econômica e política daquele momento. Porém, também se 

destacou pelo fim da ditadura e o início do processo de democratização do Brasil. Tudo isso 

culminou com uma nova Constituição Federal, promulgada em 1988. Segundo Saviani (2010, 

p. 10), a Carta Magna de 1988 “incorporou várias das reivindicações relativas ao ensino 

superior”. Além disso, foi ela que inaugurou a chamada “autonomia universitária, estabeleceu 

a indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão, garantiu a gratuidade nos 

estabelecimentos oficiais, assegurou o ingresso por concurso público e o regime jurídico 

único”.  
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Em meio às dores sociais, econômicas, políticas e outras trazidas pela década anterior, 

a década de 1990 nasce marcada por movimentos sociais e políticos, por manifestações 

populares e a luta pela democracia. Esse espírito de liberdade – se assim podemos classificá-

lo – tem importantes resultados no ensino superior. Cunha (2007) assinala que foi na segunda 

metade da década de 1990, já no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), que 

aconteceu a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB, nº 9.394/96); também foi 

possível observar que, em decorrência das fragilidades econômicas e, em especial, das 

políticas, freou-se o processo de expansão das universidades públicas, especialmente as 

federais, estimulando-se, ainda que indiretamente, a expansão de instituições privadas com e 

sem fins lucrativos e, em menor medida, das instituições estaduais. “Essa foi a política 

adotada nos oito anos do governo FHC, o que se evidenciou na proposta formulada pelo MEC 

para o Plano Nacional de Educação apresentada em 1997” (SAVIANI, 2010, p. 13). 

Para Cunha (2007), nos dois mandatos de FHC, as principais ações voltadas para o 

ensino superior foram: a normatização fragmentada, em um conjunto de leis regulando 

mecanismos de avaliação; a criação do Enem como alternativa ao tradicional vestibular, 

criado em 1911; a ampliação do poder docente na gestão universitária, a contragosto de 

discentes e de técnico-administrativos; a reconfiguração do Conselho Nacional de Educação, 

com novas atribuições; a gestação de um sistema de avaliação da educação superior e o 

estabelecimento de padrões de referência para a organização acadêmica das Instituições de 

Ensino Superior (IES). Ao lembrar do tempo da graduação e de suas atividades, um de nossos 

entrevistados relatou o seguinte: 

Produzimos o tempo todo, quatro pesquisadores, inclusive eu. Passamos a 

pesquisadores do CNPq via UGF, onde eu fiquei até 1998, quando o 

presidente Fernando Henrique – sociólogo de formação –, cujas várias obras 

eu li, destroçou praticamente 2/3 dos grupos de pesquisas no Brasil na época, 

a minha casa. Ele foi cortando as bolsas, os financiamentos, reduzindo a 

pesquisa. 

Quíron ilustra com sua vivência um momento da história da educação no Brasil. Usa a 

expressão “destroçou” para evidenciar a forma como ele entende o esvaziamento da pesquisa 

acadêmica e científica no Brasil durante a década de 1990. Pelo comentário do participante, 

fica claro que o quadro educacional brasileiro entra numa crise institucional, política, 

econômica e social, ainda que não seja comparável ao que vem ocorrendo nos últimos anos. 

Curiosamente, a esse respeito, além de Quíron, os participantes Teseu, Sófocles e 

Mnemósine cursaram suas graduações entre os anos de 1980 e 1997, todos em instituições 

privadas. Em seus discursos, conforme observamos, havia uma esperança sobre o futuro 
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profissional. O ensino superior parecia ser uma oportunidade educacional que os diferenciaria 

dos demais jovens no mercado de trabalho. 

Assim, no relato de Quíron, o curso superior parecia não ser uma prioridade 

governamental para aquele momento político e econômico brasileiro. As ações do governo 

central a que ele se refere influenciavam e limitavam a atuação das instituições de ensino 

superior, mesmo as privadas, como no caso da instituição que ele frequentou. A esse respeito, 

trazemos duas questões. A primeira relacionada à conclusão dos cursos de graduação nesse 

período de 1980 a 1997 no Brasil em que nossos participantes atuavam. A segunda, qual o 

status das universidades públicas em relação às privadas naquele período?  

Tendo ao fundo esse breve comentário sobre a história da educação superior nas 

décadas de 1980 e 1990 passamos a refletir sobre como os participantes desta pesquisa 

conquistaram suas graduações e encontraram na docência um caminho profissional.  

4.1.1 O encontro com a docência 

Levando-se em consideração as últimas informações trazidas neste texto e a 

oportunidade de ouvir os seis participantes da pesquisa contar suas histórias, que trataram de 

temas complexos, como a relação com a família, a pobreza, a formação acadêmica e o 

mercado de trabalho, entende-se que seja possível refletir sobre a seguinte questão: como 

esses docentes, no período de 1980 a 2010, conquistaram suas graduações e escolheram a 

docência para sua futura profissão? 

Mnemósine, como falamos anteriormente, é filha única e nasceu em um bairro da 

Zona Portuária em uma família que ela diz ser de classe média. É uma família de 

comerciantes que, como ela nos conta, é seu esteio. Ela nos explica que no ensino médio, 

como muitos adolescentes de “qualquer época”, ela “não tinha ideia de entrar para a área da 

Educação. Fiz técnico em Contabilidade e passei a trabalhar como secretária em uma empresa 

de contabilidade particular”. 

Naquele momento, início da década de 1980, a sua família vislumbrava, ao que 

parece, na sua educação a oportunidade de lhe abrir um caminho profissional que fosse 

financeiramente consistente. Esse sentimento pairava sobre a sociedade, influenciado por um 

“projeto de desenvolvimento do Brasil centrado em uma nova fase de industrialização 

subalterna, o que ficou conhecido como o milagre brasileiro” (MOURA; GARCIA; RAMOS, 

2007, p. 14). Esse projeto tinha como base o aumento de mão de obra especializada (técnicos 
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de nível médio) para, supomos, garantir o atendimento das demandas do mercado de trabalho 

brasileiro e para isso, era preciso garantir que todos os alunos obtivessem no 2º grau uma 

habilitação como técnico ou auxiliar técnico. 

Esse relacionamento entre a escola e o mercado de trabalho era frágil e “a política de 

profissionalização não teve sucesso”, como observou o autor. Dito isso, presumimos que 

Mnemósine somente pensou na docência como lugar profissional quando pôde fazer sua 

própria escolha. Ela nos conta como foi movida à docência: 

Eu tenho uma prima que é professora. Um dia ela me falou: “Prima, tem 

muita falta de professor de Geografia no Estado. Você não tem interesse de 

fazer uma faculdade de Geografia?” Aquilo acendeu uma luz em minha 

cabeça. Passados uns quatro anos eu falei: “Quer saber? Vou fazer 

Geografia!” E fui fazer a graduação numa universidade particular à noite. Eu 

trabalhava durante o dia como secretária e à noite estudava. Eu sempre 

gostei muito dessa área da educação e tornei-me entusiasmada pela 

Geografia. E me formei. Outra coisa: eu era moradora do bairro e sempre 

passava na porta dessa escola, inclusive, já tinha estudado lá. Eu pensava: 

“Já pensou se um dia trabalho aqui?” E não é que eu vim trabalhar aqui! 

Analisando a escolha de Mnemósine nos deparamos com algumas questões 

importantes para a história da profissão docente. Uma delas é a inspiração pela docência que 

passou pela familiaridade com o assunto, a “brecha” no mercado de trabalho considerando a 

“falta de professores de Geografia” e ainda, dentre outras questões, há uma particularidade, a 

afetividade. Esse sentimento pode ser observado quando a participante diz ser moradora e ex-

estudante da escola de seu bairro. Entretanto, ela nos diz que seus pais “ficaram 

enlouquecidos com a decisão. Mas, eles me apoiaram. Ser professora não estava nos planos 

deles. Eles achavam que essa é uma profissão que ganha pouco e é desprestigiada pelas 

autoridades e... até pelos alunos.” 

A narrativa de Mnemósine diz um pouco sobre isso: “Foi na sala de aula, mesmo no 

estágio, que me vi professora. Porque a carreira docente começa quando eu entro no curso de 

Geografia... No estágio... Aí, eu fiquei apaixonada.” Sua lembrança é marcada pelo período 

do estágio e isso foi comum entre os participantes, embora a maioria considere que é preciso 

repensar os estágios atualmente. Isso se deve, tudo indica, ao sentimento de frustração de 

alguns participantes da pesquisa quando comparam o seu período de estágio aos estagiários 

que recebem em suas instituições. 

Quíron nasceu numa família de comerciantes e muito cedo foi trabalhar com o pai. 

Apesar de trabalhar com a família, Quíron, o que nos parece teria recursos financeiros e 

poderia cursar a sua graduação em uma faculdade particular. Ele traduz em palavras o que 

acreditamos ser um sentimento comum à maioria dos participantes da pesquisa: “Eu não tinha 
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pensado, até os 18 anos, em atuar no magistério. E durante o curso superior, já sabia que, 

provavelmente, eu cairia no magistério.” E completa: “Mas não me arrependo nem um 

segundo” – referindo-se à escolha profissional.  

Examinando as palavras de Quíron, observamos a escolha como um processo 

subjetivo de sua imaginação, pois, caso contrário, por que ele nos revelaria não ter 

arrependimento de ser professor? Esse relato nos acena para um discurso abarcado de 

significados, intenções e constatações. 

Certamente aos 18 anos, período em que geralmente se entra no curso superior, o 

jovem, muitas vezes, faz sua escolha (im)pressionado por inúmeras questões, como as 

interações psicológicas, as relações sociais, econômicas, políticas, associativas, entre outras. 

Há uma intenção nas escolhas por um curso universitário que vai além, a nosso ver, da 

escolha profissional, de algo dado, determinante. Existe uma especulação sobre o tema, 

dúvidas naturais da juventude. Comportamentos que refletem sentimentos sobre as 

expectativas da família, dos amigos, dos colegas, dos vizinhos, de si próprio, etc.  

Quíron tem graduação em História, como já falamos anteriormente. No estágio ele 

descobre que a docência era o seu desejo profissional. Em meados da década de 1990 ele 

começa a dar aulas em um curso preparatório na rede privada para concursos de escolas 

militares, vestibular. Segundo Quíron, é “bastante diferente de estar na rede pública ou salas 

de ensino regular na rede privada”. E nos diz: “Eu trabalho em cursos preparatórios há 

bastante tempo na rede privada”, mesmo sendo funcionário público estadual e municipal, 

como professor.  

Outro docente, Teseu, nasceu numa família de classe média num bairro tradicional da 

cidade do Rio de Janeiro. O pai, segundo seu relato, foi um comerciante de sucesso e desejava 

que o filho continuasse o seu trabalho. Ele diz: “Meu pai representava no Rio uma fábrica de 

tecidos de São Paulo. Ele queria me dar essa representação.” Quanto a isso, o próprio Teseu 

nos dá uma pista de que havia um desacordo a respeito de sua escolha profissional desde a sua 

formação acadêmica. Ele nos disse que queria fazer Engenharia Química, mas depois de 

algumas tentativas no vestibular, mais precisamente “no final dos anos 1970”, ele consegue 

“uma vaga para Biologia numa universidade particular”. Sobre a licenciatura ele conta com 

alegria quando começou os estágios, no início dos anos 1980. Foi nesse momento que surgiu 

o interesse e também o convite para trabalhar em cursos preparatórios. Ele conta: “Acabei 

trabalhando em cursinhos preparatórios para concurso de escolas militares, pré-técnico, pré-

militar, pré-vestibular. Aí não parei mais.”  

Teseu, mesmo contrariando o pai, se dispôs a trabalhar como professor e buscar sua 
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autonomia financeira. Ele nos conta que, no final da década de 2000, os cursos preparatórios 

começaram a “minguar”. Dessa forma, ele precisou arriscar em outras áreas da educação 

formativa, e decidiu fazer concurso para o Estado do Rio de Janeiro, para lecionar Biologia. 

Ele disse que refletiu sobre sua situação financeira e viu no concurso uma forma de iniciar 

numa carreira, que ele chama de regular, pelos canais do Estado. Ele nos conta: “Tenho que 

buscar outros meios para ganhar dinheiro. Bom, farei concurso para o Estado. Sempre gostei 

do Ensino Médio.” 

Outro participante que nos deu pistas quanto à sua vida familiar foi Sófocles. Ele nos 

apresenta uma família que se preocupava com a formação e a cultura dos filhos. Desde cedo o 

pai o alimentava de livros, e isso, como ele nos conta, “fomentou a minha escolha. Saí do 

Ensino Médio e fui pra uma faculdade particular. Acabei graduado em Língua Portuguesa, 

Literatura e Língua Inglesa.” Esse “empurrão” do pai para a vida acadêmica e profissional nos 

leva a crer que havia um entusiasmo pela educação, independentemente da situação financeira 

deles. E foi nesse contexto que Sófocles diz ter se encantado pela docência, bem na 

licenciatura, quando teve que fazer estágio. Ele conta que fez estágio no início dos anos 1990 

e “no ano 2000, já havia terminado a graduação e já dava aulas em escolas particulares e em 

cursinhos pré-vestibular.”  

Como vimos, três dos nossos entrevistados contam que iniciaram a trajetória docente 

já no estágio da licenciatura e descobriram a sala de aula dos cursinhos preparatórios para 

concurso de escolas militares, pré-técnico, pré-vestibular e outros preparatórios como fonte de 

renda. Somente um deles parece continuar a dividir seu tempo profissional com essas salas de 

aula.  

Em seus discursos, já no século XXI, ainda é possível ler a tensão entre o encontro 

com a docência e a imagem dessa profissão, que nos parece “problemática” para os “outros”, 

como a família. À medida que conhecemos as histórias desses professores, notamos que há 

uma desconfiança sobre o futuro profissional, apesar da certeza que nos é declarada. Os 

entrevistados buscam aproximar a escolha pela docência, “apesar de reconhecer os desafios da 

profissão”, como uma identificação pessoal, e também familiar: 

O meu avô era professor, figura com a qual eu aprendi a ler e a gostar de ler. 

Figura com a qual até hoje me lembro, ele virava as madrugadas lendo, com 

muitos materiais sobre uma mesa. Me ensinou muita coisa de literatura, de 

história... Ele era professor de Língua Portuguesa. Então, eu sempre tive 

paixão pelo magistério. (Quíron). 

Um olhar terno pelo avô-professor, que tinha o trabalho ampliado; isto é, como o neto 

observava, ele levava para casa parte de seu trabalho. Esse professor, representado pelo avô, 
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vive e vivencia a sua função para além dos muros escolares, das salas de aula, das direções, 

supervisões, inspeções, orientações ou sala de leitura. Seria essa prática de levar para casa os 

trabalhos escolares uma prerrogativa da profissão docente? Ou o avô de nosso entrevistado o 

fazia por prazer? 

As narrativas a seguir ilustram como a trajetória acadêmica, assim como a escolha 

pelo magistério, apresentam similaridades e diferenças quando se trata da escolha pela 

docência. A ideia de trazer esses relatos é de que o leitor possa mergulhar nas memórias 

contadas pelos participantes da pesquisa e, a partir delas, dialogar com as nossas observações 

sobre as suas trajetórias acadêmicas até a chegada à profissão docente. 

Diferentemente dos outros entrevistados, Hélio e Atenas parecem ser de origem 

humilde. Pais trabalhadores assalariados e mães donas de casa. 

Eu sou o filho mais novo de quatro irmãos, onde só o pai trabalhava. Nunca 

passamos necessidade de não ter comida. Então, você cresce com aquela 

ideia de que temos que fazer um ensino técnico para ter uma formação, uma 

profissão. Para você saber: iniciei o Ensino Médio nos finais dos anos 90. Eu 

fiz técnico na antiga Federal de Química que agora é IFRJ. Foi quando eu 

tive o primeiro contato com a química. Eu tinha 14 anos quando entrei. 

Terminei o técnico e logo entrei para a faculdade (Uerj). Eu tinha 17 anos. 

No 2º período da faculdade, eu tinha 18 anos, e iniciei o estágio como 

técnico em Química. Como o lugar era muito longe da Uerj tive que sair. No 

final desse período, já fui trabalhar com carteira assinada como técnico em 

empresa privada [...]. Então, precisei ir para a licenciatura na Uerj, porque 

era um curso noturno. Ali, eu me encontrei com o magistério. Eu fiz o 

concurso para o Estado quando estava no 4º período da graduação. Passei. 

Mas, graças a Deus, eu só fui chamado no final da graduação. Assim, pude 

assumir o cargo de professor de Química no Ensino Médio porque eu já 

tinha terminado a graduação. (Hélio). 

O que marcou sua trajetória acadêmica até a escola profissional parece estar ligado à 

necessidade de buscar uma oportunidade no mercado de trabalho. Evidentemente, há nesse 

interesse algumas questões que parecem superar as gerações, já que temos professores que 

cursaram o ensino superior nos anos de 1980, 1990 e 2010. Gerações diferentes, mas escolhas 

aparentemente motivadas por similaridades. 

Atenas faz uma observação interessante: 

Queria ser professora desde muito cedo e fui para a faculdade com essa 

intenção. Fui pra graduação em 2006. Na graduação, eu vi que era o que eu 

queria fazer. Eu sempre estudei em escola pública e desde criança eu tinha 

vontade de ser professora de escola pública. Minha família sempre achou 

bacana essa escolha. Eles têm um grau de escolaridade muito baixo e então 

ainda viam como status o magistério. Quando terminei a graduação eu fiz 

concurso para o município e passei. 

A participante tinha no momento da entrevista apenas 34 anos, tendo cursado o ensino 
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superior entre os anos 2002 e 2006, em pleno século XXI. O discurso nos chama a atenção 

quando a professora alia a imagem romantizada da docência − é “bacana” ser docente − à 

“baixa escolaridade da família, que ainda vê a profissão de professor como algo que dá status. 

Esse relato aborda não só sentimentos, mas uma série de pensamentos a respeito da docência. 

O que é ser professor? Atenas narra a sua história de forma doce. Traz as marcas que, 

acreditamos, fazem parte de suas construções identitárias, pronunciadas cultural e 

historicamente na sua discussão sobre a profissão docente. Há em sua fala uma crítica sutil à 

profissão, ao insinuar que o lugar da docência nos dias atuais não corresponde à imagem que 

dela faziam os seus pais, como uma profissão dotada de status. 

Hélio e Atenas são dois jovens professores, ambos com formação acadêmica que vai 

além da graduação. Já fizeram o mestrado e caminham para finalizar o doutorado em suas 

áreas de formação universitária. Suas famílias têm origem humilde e possuem poucos estudos, 

conforme eles nos relataram. Eles também nos contaram que consideraram suas escolhas com 

certa desconfiança, mas com alegria, por se tratar, na visão deles, de uma profissão importante 

socialmente, transformadora e afetiva. Mas, como os demais participantes da pesquisa, ao 

contar suas histórias até chegar à sala de aula e à direção da escola, mostraram-se realizados 

profissionalmente. 

Acreditamos que a reação dos pais de Atenas e Hélio à escolha dos filhos se contrapõe 

ao sentimento atual, que parece estar ligado ao desprestígio social e econômico que sofre, 

historicamente, a docência, gerando um desconforto sobre a aceitação dessa carreira 

profissional. A incerteza do sucesso nessa profissão está ligada às baixas remunerações; à 

pouca ou nenhuma oportunidade de crescimento profissional, em virtude da falta de um plano 

de carreira adequado aos anseios profissionais; e à necessidade de uma rotina de trabalho que, 

invariavelmente, leva um docente a atuar em duas ou mais escolas para dar conta de seus 

compromissos. Muitas vezes, esse docente acaba limitando a docência a uma escola e, como 

fazem alguns dos participantes da pesquisa − como Hélio, por exemplo −, acaba atuando, 

também, em outras áreas, como a de consultoria em empresas particulares. 

Como podemos ver, a família foi importante na vida de nossos entrevistados, 

aparecendo, nesse cenário, como mediadora no processo de escolha. Sua interferência, a 

princípio, passa por dois canais: o social e o econômico. Nos discursos dos entrevistados − 

seja no primeiro grupo, das professoras normalistas, seja no grupo de professores que 

escolheram a docência no curso de licenciatura −, podemos observar a escolha pelo 

magistério aliada à posição humilde e “de pouca escolarização” dos familiares, e a 

justificativa de que a dedicação ao magistério pressupunha um lugar privilegiado na 
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sociedade. É como se a escolha pela profissão docente significasse uma superação social, 

estabelecendo uma ruptura na posição social da família, tendo em vista que a afirmação pela 

escolarização os diferenciava, e colocando os professores em uma posição “privilegiada” em 

relação aos seus familiares, e, quem sabe, aos seus vizinhos também. Uma condição de status, 

designando a docência como uma espécie de ascensão social e, consequentemente, 

econômica. Se por um lado os entrevistados concordam que não há arrependimento na opção 

pela docência, eles também assinalam o desprestígio da profissão.  

Para Certeau (2017), a linguagem é um acontecimento, é a presença no mundo; o 

discurso é uma representação, uma forma de pensar, uma criação, uma invenção sobre o “as 

coisas e os outros”. Portanto, o discurso de Atenas é potente, pois faz uma articulação entre o 

seu desejo e a tensão sobre a representação do magistério na sociedade atual. Por que, então, 

escolher uma profissão desprestigiada socialmente? Supomos que, intencionalmente ou não, a 

entrevistada deixa escapar em seu discurso a “herança social” representada pelos familiares a 

respeito do lugar de honra dos professores e a imagem construída socialmente sobre a 

profissão docente pelas gerações mais jovens. 

Essas questões nos levam a pensar sobre o que faz com que a profissão docente, ainda 

que corroída em sua imagem, permaneça idealizada por jovens capazes de enfrentar uma 

legião de informações negativas para efetivar sua realização profissional. Sobre essa 

indagação tomamos o cuidado de analisar algumas publicações que entendemos ter influência 

no contexto brasileiro. São elas: alguns estudos encomendados pela Fundação Victor Civita130 

entre os anos de 2007 e 2013 sobre a profissão e a carreira docente; o livro “Profissão 

professor na América Latina: por que a docência perdeu prestígio e como recuperá-lo?”131 

(2018); o Relatório Nacional – Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem – 

Talis/2018;132 e, por fim, o Anuário Brasileiro da Educação Básica (2019).133 

As publicações da Fundação Victor Civita – Estudos & Pesquisas Educacionais fazem 

uma reflexão sobre questões como o contraditório narrado pelos professores entrevistados, 

que afirmam ter tido uma boa formação inicial, porém não se sentem preparados para a 

prática docente. Também nos chamou a atenção a constante sinalização da falta de formação 

continuada dos professores; a percepção dos jovens sobre a carreira docente; a política de 

avaliação externa como modelo de identificação de qualidade escolar e educacional; as 
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 Disponível em: https://fvc.org.br/especiais/estudos-e-pesquisas/. Acesso em: 16 set. 2020. 
131

 Disponível em: https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/Profiss%C3%A3o-professor-

na-Am%C3%A9rica-Latina-Por-que-a-doc%C3%AAncia-perdeu-prest%C3%ADgio-e-como-recuper%C3%A1-

lo.pdf. Acesso em: 16 set. 2020. 
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 Disponível em: http://inep.gov.br/pesquisa-talis. Acesso em: 16 set. 2020. 
133

 Disponível em: https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/302.pdf. Acesso em: 16 set. 2020. 
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políticas de remuneração, incluindo a meritocracia; a desvalorização social do trabalho 

docente e as más condições de trabalho, no que se refere às estruturas físicas dos prédios 

escolares ou à falta de material para uma boa prática docente. Não encontramos nada sobre 

condições de trabalho, violência no entorno das escolas ou o campo positivo da afetividade 

dos docentes que os alimenta e os faz seguir adiante na carreira de professor.  

Na sequência, a publicação “Profissão professor na América Latina: por que a 

docência perdeu prestígio e como recuperá-lo?”, do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Esse banco tem realizado pesquisas sobre a “qualidade docente”. No 

caso dessa publicação, o mote foi a ideia de que “os professores precisam se transformar para 

desenvolver aprendizagens e habilidades em seus alunos” (p. 18, XVIII). Em seguida, 

acrescentam que isso se deve, em parte, “ao fato de que, hoje, a profissão perdeu prestígio e 

muitos daqueles que a escolhem não o fazem por mérito ou vocação, mas porque é 

relativamente fácil ingressar na área da educação” (p. 18, XVIII). 

Outra publicação, mais recente, é o Relatório Nacional – Pesquisa Internacional sobre 

Ensino e Aprendizagem – Talis 2018, elaborado pela OCDE. Essa publicação, de forma 

resumida, tem a preocupação de apresentar aos leitores como os professores e diretores 

enxergam a docência e como eles percebem o cenário educacional nacional (p. 6). De acordo 

com esse relatório, existem algumas razões que influenciam a escolha pela docência, 

destacando-se o fato de esta permitir influenciar o desenvolvimento de crianças e adolescentes 

(95%); ajudar aqueles que são socialmente desfavorecidos (94%); e dar uma contribuição para 

a sociedade (97%) (p. 15), e ainda, que há uma satisfação em exercer a profissão. O que 

ressaltamos ter sido observado em nossa pesquisa de tese. 

Essa pesquisa ainda mostra que, ao serem indagados sobre suas formações, os 

professores da educação básica se consideraram bem preparados para lecionar o conteúdo de 

algumas ou todas as disciplinas incluídas em sua formação inicial e complementar. Porém um 

ponto divergente em relação à nossa pesquisa se refere ao declarado consenso, entre os 

professores participantes, de que os seus salários fossem medidos com base na verificação do 

desempenho de seus alunos, obtidas por meio das avaliações externas (p. 25-26). O que 

sugere que os professores que participaram da Pesquisa Talis, diferentemente dos nossos 

entrevistados, são favoráveis ao mecanismo de meritocracia sugerido pela OCDE e adotado 

por alguns governos.  

Nenhuma dessas publicações, apesar de recentes, faz menção aos professores que 

desenvolvem seus trabalhos em ambientes conflagrados pela violência armada. Sempre 

apoiam suas análises em dados que se pautam na “qualidade da educação nacional”, em 
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abstrato, sem considerar o contexto – se violento ou não − ou as condições de trabalho. 

Assim, de certa forma, pode ser observada a adoção de um modelo de avaliação unilateral, 

isto é, que considera apenas um lado do problema − o aprendizado dos alunos −, sem levar em 

consideração os inúmeros fatores que interferem nesse aprendizado, para além do ensino e da 

competência do professor. Desse modo, opera-se uma certa culpabilizacão do professor, 

sublinhando sua falta de “qualidade” e “competência” profissional, ao mesmo tempo que se 

omite a participação (ou a falta de) dos governos nesse cenário. 

O Anuário Brasileiro da Educação Básica/2019 nos mostra dados preocupantes sobre 

o cenário educacional nacional, e suas análises são baseadas em dados estatísticos sobre a 

Educação brasileira. A referida análise parte da premissa de que há “grande desigualdade de 

oportunidades no acesso à educação de qualidade” (p. 4), sua organização tem como base “as 

20 metas do Plano Nacional de Educação (PNE)” (p. 5). Nesse material encontramos uma 

seção que nos é muito cara, “Educação já: Profissão Professor: profissionalização e 

valorização da carreira docente”. Nela, a autora, Carolina Tavares, líder do Movimento 

Profissão Docente,134 descreve a análise de uma pesquisadora do Centro de Desenvolvimento 

Global, que identifica que o Brasil está “ficando para trás”, referindo-se aos demais países da 

América Latina, como nos conta Tavares (2019), “mais pobres que nós e que têm avançado 

em mudanças que visam ao aprimoramento da carreira e à valorização dos professores – 

acarretando melhora nos resultados educacionais”. A sugestão da pesquisadora, segundo 

Tavares (2019, p. 110) se faz através de um novo desenho para a carreira docente e para isso 

seria preciso: 

[...] atrair os alunos do Ensino Médio com o melhor desempenho para a 

docência; cursos de formação inicial que preparam o futuro professor para os 

desafios que ele encontrará em sua carreira; não existe uma linguagem 

comum do que se espera dos professores brasileiros; a carreira docente não 

está estruturada para incentivar o desenvolvimento de competências 

essenciais; e os programas de formação continuada são pouco ou nada 

efetivos. 

Existe nesse discurso uma apropriação de que são os alunos do Ensino Médio que não 

têm um “bom desempenho” que escolhem a carreira docente, e que isso, ao que tudo indica, 

se transforma em uma bola de neve, gerando a corrosão da educação no Brasil. 

Mas para rebater tais argumentos sobre os futuros professores teríamos que questionar 

o Ensino Básico de uma forma geral. Será que somente os alunos do Ensino Médio que dizem 
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 Movimento Profissão Docente é uma organização independente. Foi criada em 2019. Esse “movimento de 

advocacy é dedicado à valorização e profissionalização da carreira docente e que tem como principal objetivo 

garantir políticas docentes bem estruturadas no país”. Disponível em: 

https://www.todospelaeducacao.org.br/pag/iniciativa-profissao-professor. Acesso em: 16 set. 2020. 
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escolher o magistério como carreira, se enquadram em uma performance desqualificada de 

conteúdo formativo escolar?  

Em 15 de setembro de 2020, foi divulgado um novo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb) e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2019 pelo 

Inep/MEC. Nele foram registrados, resumidamente, os seguintes dados: a meta brasileira para 

os anos iniciais (1º ao 5º ano) era de 5,7, considerando tanto as escolas públicas quanto as 

escolas particulares. O resultado mostrou que nos anos iniciais o Brasil avançou, saltando de 

um índice de 5,8 em 2017 para 5,9 em 2019. Já nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 

9º ano) a meta nacional era de 5,2. O crescimento nessa etapa foi de 4,7 em 2017 para 4,9 em 

2019, ficando abaixo da meta estabelecida inicialmente. No Ensino Médio, a média nacional 

fixada como meta seria de 5; no entanto, embora possamos reconhecer que houve avanço 

nessa etapa da educação básica, ela ainda se mostra incipiente, passando de 3,8 em 2017 para 

4,2 em 2019.  

Os índices podem representar mais do que números sobre determinado plano de 

observação e desejo de amostragem; eles também podem colocar em xeque as políticas 

públicas educacionais gestadas. Não seria ingênuo ou, no mínimo, equivocado afirmar que 

somente a docência seria responsável pelo baixo desempenho do ensino brasileiro? 

Diante desses argumentos, acreditamos que tem se construído nos discursos oficiais e 

ecoados na sociedade uma desvalorização da profissão docente, seja pelos discursos dos 

especialistas, seja pelos governos, seja por aquele absorvido pelos próprios docentes. Parece 

que falar de forma negativa da profissão e da carreira docente se tornou natural. E é essa 

forma de olhar para a docência que vamos chamar de desapropriação identitária da 

profissão.135 O professor parece não conseguir resgatar o seu lugar histórico de ensinante e 

aprendiz. É o outro, isto é, o especialista, o pesquisador, o “de fora” da profissão docente que 

elege o “lugar” do professor na sociedade. 

Isso tudo para dizer que “a investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o 

povo, mas com ele, como sujeito de seu pensar” (FREIRE, 1996, p. 117), assim como os 

estudos sobre a profissão e a carreira docente não podem ser feitos sem o professor, mas com 

ele, como sujeito de seu pensar. Esse movimento o levará, tudo indica, a superar ideias e 

situações, dando-lhe espaço para se tornar produtor e transformador de sua profissão. Talvez 

por isso percebamos que ainda não temos uma estrutura política que absorva a necessidade de 
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 O termo desapropriação identitária docente foi pensado pela pesquisadora inspirado no efeito de 

expropriação, isto é, de excluir do docente a sua propriedade original, a de ensinar, de educar, de lecionar, de 

formar outras pessoas. 
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dialogar como a arte do saber; o que temos são efeitos produzidos por tudo isso. A 

desapropriação está, para nós, no efeito desses discursos, que, embora gerados por pesquisas, 

parecem com o tempo colaborar para a erosão de uma carreira. 

Arroyo (2011, p. 28) fala do “modo de ser” do professor, que em síntese se faz pela 

pergunta: “como foi-se constituindo a imagem social do magistério?” A respeito disso e 

alinhado ao discurso dos professores entrevistados, vimos que há uma tentativa de “superar 

uma herança social, vocacionada, historicamente colada a nosso ofício: a imagem do mestre 

divino, evangélico, salvador, tão repetida como imagem em discursos não tão distantes” (p. 

33). Em relação a isso, entendemos que, quando Hélio e Atenas falam de suas escolhas pela 

docência e a relação deles com o ideário familiar, seus discursos trazem marcas culturais 

presentes no imaginário social, “onde se cruzam traços sociais afetivos, religiosos, culturais, 

ainda que secularizados” (ARROYO, 2011, p. 33) e que foram construídos historicamente. 

Quanto à identidade de trabalhador e profissional que, segundo Arroyo (2011, p. 33), 

buscava-se “no final da década de 1970, caracterizados pelos traços do trabalho”, parece não 

ter se efetivado na prática, conservando-se nos discursos descrições culturais ainda presentes, 

dando ideia de manutenção, de tradição. 

Diante do exposto, o que se percebe é que a identificação como professor-trabalhador 

ou como profissional não parece ter redefinido a autoimagem, nem mexido na imagem social, 

sendo motivo de busca constante de uma identidade coletiva e pessoal de professor.  

Para a próxima seção, selecionamos pequenos trechos de narrativas dos seis 

participantes sobre o “ser professor”. A intenção é extrair pistas sobre a emblemática 

condição ressaltada por Quíron em seu relato, o de “não arrependimento” pelo fato de ter 

escolhido essa profissão e não outra. 

4.1.2 Memória em facetas: o magistério “após” o ensino superior  

Como a maioria dos seis professores mencionados neste capítulo atuaram no Ensino 

Fundamental II ou no Médio e/ou em cursinhos preparatórios entendemos que a sua visão de 

ser professor ou professora nos ajudará a demarcar um possível novo olhar para o “ser 

docente”, atuando nesse nível de ensino e nesse conflituoso espaço de trabalho, as escolas 

públicas em territórios conflagrados pela violência armada. 

Eu acho que o professor é uma causa que você busca para sempre auxiliar 

alguém. Você está sempre auxiliando alguém. Você passa aquilo que você 

sabe para que alguém também continue o teu ensinamento (Teseu). 
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A docência era um caminho rápido para o trabalho. É o lugar que eu posso 

orientar o aluno para além dos conteúdos. E não é passar a mão na cabeça 

dele! É sim querer o bem para o aluno (Sófocles). 

Deus deu uma vocação para cada um e você vai ser bom naquilo que você 

nasceu para ser. É só você descobrir o que quer e vai em frente. Então a 

educação recompensa. E eu gosto de trabalhar com educação, me revigora 

(Mnemósine). 

Ser professor é saber ouvir. Ouvir é fundamental. A escuta ativa, a escuta de 

troca... E estamos na luta... O que é ser docente num país como o nosso? A 

docência é um grande barato. [...] É o contato com o outro e isso é 

fundamental (Quíron). 

Eu gosto muito de relações interpessoais, isso sempre foi uma característica 

muito forte minha. É claro que tem a insegurança. Mas você entra na 

profissão acreditando que vai fazer a diferença (Hélio). 

Eu queria ser professora, queria dar aulas. Queria realizar coisas com os 

alunos, transformar aquela geração (Atenas).  

Nessas “narrativas de caminhantes” há discursos conhecidos para aqueles que 

pesquisam a profissão docente. Sendo assim, para não parecer repetitivo, vamos pinçar desses 

discursos aquilo que os diferencia e os aproxima na sua concepção de “ser docente”. 

Não queremos, com isso, impermeabilizar as falas dos entrevistados, mas garantir ao 

leitor que há preocupação, neste estudo, com as representações docentes construídas contra/a 

favor de um grupo de docentes na função de diretores escolares. A hipótese é de que foram 

criadas, cultural e socialmente, representações sobre quem é o docente e qual é seu lugar de 

atuação. Para o sentido de docência inclui-se o professor de sala de aula, sendo este excluído 

de qualquer outra iniciativa de atuação que esteja fora desse lugar “convencionado” como seu.  

Em seus relatos, todos os participantes buscam uma forma de expressar o seu 

sentimento quanto à ideia de “ser professor”, e nos fazem refletir acerca de alguns conceitos 

sobre o “ser professor”. É possível observar nesses relatos a imagem do professor como o 

auxiliar da aprendizagem; o professor como orientador/mediador do aluno; o professor como 

sujeito vocacionado, que leva a luz do conhecimento ao aluno; o professor como missionário, 

aquele que tem a missão de revelar ao seu aluno um mundo melhor; e por fim o professor que 

vê na sua profissão uma oportunidade de empregabilidade. 

Os seis professores que participaram da pesquisa, resumidamente, demonstraram 

similaridade em suas convicções, o que nos leva a pensar em uma naturalização da profissão 

quando o tema é a carreira docente. De acordo com os seus relatos, “ser professor” pode 

significar um lugar de: missionário; vocacionado; afetividade; possuidor de conhecimento; 

superação; escuta e diálogo. Além disso, na outra face da profissão, eles também revelam em 
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suas narrativas um outro lugar, agora associado ao preconceito, a disputas internas, a 

desconfianças sobre a carreira, a tabus culturais, o que implica suspeitas da família (e deles 

próprios) quanto à escolha da docência e à garantia de um sucesso financeiro. 

Apesar de muitos acreditarem que a docência ligada à sala de aula, quando estão na 

posição de diretor escolar esse discurso reaparece como um “outro lugar” da docência. 

Supomos que opere uma disputa de representação entre o sujeito que permanece em sala de 

aula e aquele que está na direção escolar ou em outra função extraclasse. E é desse “outro 

lugar” da profissão docente que iremos tratar na próxima seção. 

4.1.3 Sala de aula e sala da direção: espaços da docência 

Outra questão a que voltamos neste capítulo, de forma resumida, é a afirmativa de que, 

para o serviço público, “cargo e função” podem ser conceituados de formas diferentes, 

dependendo da legislação específica que regulamenta a profissão em cada ente federativo. 

Não existe um padrão e, para além da legislação, há as convenções praticadas por cada ente 

federativo/sistema escolar. 

E quanto a essa convenção, percebemos que os entrevistados ora identificam a direção 

da escola como uma função, ora como cargo. Somente a título de exemplo, identificamos que 

cinco dos seis professores graduados disseram que a direção escolar é uma função e um deles 

entendeu ser um cargo com muitas funções. Alguns, como Hélio e Atenas, de forma 

pragmática, narram seu sentimento sobre essa nova atividade na escola como uma função que, 

segundo eles, amplia a função de professor. Já para Teseu, Sófocles, Mnemósine e Quíron, é 

preciso refletir sobre esse “lugar” como uma passagem, isto é, eles deixam escapar que “estão 

diretores”, mas são professores. Vejamos as narrativas desses docentes diretores:  

A gente está quase que basicamente em função do cargo. Estar na direção 

pode ser até, de repente, uma meta dentro de uma escola, sabe? É você 

atingindo um cargo máximo dentro da escola (Teseu). 

É função. Para minha felicidade, eu ainda, sempre que posso, dou aula. Por 

isso que estou nesta posição de diretor. Eu não sou diretor. Eu estou diretor! 

Eu estou na função de diretor, desempenhando a função. Mas eu sou 

professor, eu sou docente (Sófocles). 

É uma função na verdade, não é nem um cargo. Aí, quando você vê o 

contracheque, é uma função. Na verdade, eu acho que é uma função 

temporária. Você está passando por uma chuva. Daqui a pouco você está 

voltando para a sua matrícula, para a sua sala de aula. Eu sempre digo: 

“Estamos diretores!” Mas eu não sou diretora, eu sou professora 

(Mnemósine). 
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O nosso cargo é de professor e a nossa função é diretor escolar. Entendo que 

não existe a menor possibilidade de você dissociar um do outro (Quíron). 

Essas narrativas são quase unânimes a respeito do “lugar” efetivo da direção escolar. 

Isto é, há clareza de que se trata de uma função temporária que se insere na carreira docente. 

Essa provisoriedade da função é lembrada por todos os participantes, que, de forma enfática, 

dizem: “Eu não sou diretor! Eu estou diretor!” 

É preciso fazer duas sinalizações específicas. A primeira, relacionada ao “lugar social” 

atribuído ao diretor escolar. Observamos que todos os entrevistados concordam que a direção 

escolar é uma função exercida por professores que provisoriamente atuam numa função, e que 

além de demandas administrativas e financeiras, há também as pedagógicas. No entanto, ao 

recorrer aos estatutos dos funcionários públicos do Poder Executivo do município e do estado 

do Rio de Janeiro, encontramos explicações a serem consideradas sobre essa questão.  

De acordo com o “Estatuto dos funcionários públicos do Poder Executivo do 

município do Rio de Janeiro”, estabelecido na Lei n. 94/1979: “Funcionário é a pessoa 

legalmente investida em cargo público municipal.” Essa lei tem sido referência para as demais 

atualizações legislativas do governo municipal. Segundo consta no Título II, sobre Cargos e 

Função Gratificada; Capítulo I; Art. 3º: “Cargo é o conjunto autônomo de atribuições, deveres 

e responsabilidades cometido a um funcionário identificando-se pelas características de 

criação na forma da lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres do 

município.” Esses cargos podem ter “provimento efetivo e provimento em comissão”. Ainda 

de acordo com o documento, é proibido “atribuir ao funcionário funções diversas das próprias 

de seu cargo”. 

Quanto ao conceito de função, o Art. 4º do estatuto estabelece que caberá à Função 

Gratificada “o encargo de chefia e assistência” e esse funcionário receberá uma “vantagem 

acessória”, porém, nesse caso, a nomeação desse funcionário para uma função gratificada 

ficará “condicionada ao interesse e conveniência da Administração, mesmo nos casos em que 

a designação for precedida de seleção”. Já o governo do estado do Rio de Janeiro, em seu 

“Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo” (Decreto n. 2.479/1979), 

prevê a seguinte diferença para cargo em comissão e função gratificada:  

Art. 22 – O cargo em comissão se destina a atender a encargos de direção e 

de chefia, consulta ou assessoramento superiores, e é provido mediante livre 

escolha do Governador, podendo esta recair em funcionário, em servidor 

regido pela legislação trabalhista ou em pessoa estranha ao serviço público, 

desde que reúna os requisitos necessários e a habilitação profissional para a 

respectiva investidura.  
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§ 1º – Exonerado do cargo em comissão, o servidor reverterá imediatamente 

ao exercício do contrato. 

Quanto à função gratificada, o Art. 30 desse estatuto considera que o “exercício da 

função gratificada, não constituindo emprego, guardará correspondência de atribuições com 

as do cargo efetivo exercido pelo funcionário designado, e a gratificação respectiva tem o 

caráter de vantagem acessória ao seu vencimento.” 

Como foi possível observar, há confusão a respeito desse lugar da direção escolar, até 

mesmo relacionada à compreensão de posições estratégicas em que mesmo eleito, o diretor 

não deixa de ser um “cargo de confiança” do secretário de Educação e do governo. 

Consideramos também uma questão do entendimento sobre a representação desse diretor na 

carreira docente. Para tanto, é preciso entender, na atualidade, a representação de carreira 

docente. 

Algumas pistas acerca do conceito da carreira docente podem ser analisadas a partir 

dos dados do quadro 11, “Síntese das características dos entrevistados”, no qual estão 

expostos os relatos dos participantes da pesquisa sobre o “ser professor” e o “estar professor”. 

Ambas as respostas são recortes das narrativas de professores de escolas municipais e 

estaduais que se tornaram diretores de escolas públicas no Rio de Janeiro. A ideia final dessa 

seção é extrair dessas narrativas o significado de “lugar de dentro” e “lugar de fora” da 

docência, compreendendo que o entrevistado deveria refletir sobre como a docência pode ser 

definida e se ele percebe a docência na direção escolar. 

As narrativas dos participantes da pesquisa estão impregnadas de sentimentos sobre 

suas trajetórias docentes no serviço público que intercalam amor pela profissão, transmissão 

de conteúdo, ideia de posse de conhecimento, e a de compartilhar os seus “modos de ser e ter 

sido” para servir de “modelo positivo” ao “ensinar” aos alunos os seus “modos de agir” 

compartilhando suas experiências vividas. O aluno, como um deles nos diz, “deve ser visto 

como filho”. O que sugere agir como alguém da família.  

Diante do exposto, podemos dizer que nossas conversas renderam alguns resultados 

que vamos destrinchar, como, por exemplo, a ideia de que ser professor é ser: missionário; 

vocacionado; um emancipador; um tutor; um protetor; confidente; um parente do aluno, um 

transmissor de conteúdo; entre outros. E quanto a ser diretor, todos responderam ser uma 

escolha, porém mostraram-se incomodados com as representações que atravessam a imagem 

de diretor, que alguns percebem como um afastamento de alunos e colegas de profissão, por 

estarem “fora de sala de aula” e “dentro da sala da direção”.  

Certeau (2017) trata da importância do uso da linguagem (discurso, palavra, ações, 
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gestos) para a reflexão sobre a ação social, as práticas cotidianas dos sujeitos ordinários e as 

maneiras de fazer dos operadores. A linguagem não tem neutralidade, ao contrário, há um 

controle nas práticas dos discursos, da palavra, dos gestos, das ações, do corpo: “Estamos 

submetidos, embora não identificados, à linguagem ordinária. Como na nave dos insensatos, 

estamos embarcados, sem possibilidade de fuga ou de totalização” (CERTEAU, 2017, p. 67). 

E deixa escapar, de forma metafórica, o valor da linguagem na construção do mundo, 

fornecendo sentido e significados, contudo, a partir de um ponto de vista. E nesse sentido, faz-

se necessário compreender a linguagem como espaço da diferença, da alteridade entre o eu e o 

“outro”. Isto posto, podemos dizer que a linguagem é um conjunto de práticas definidas e 

praticadas pelo sujeito ordinário. 

É através da linguagem discursiva, portanto, que vamos dialogar com os participantes 

da pesquisa, participando de sua “arte de fazer” a docência em campos escolares específicos, 

como falamos anteriormente, e então descobrir as “maneiras de fazer” desses narradores 

caminhantes e praticantes, assim como suas “estratégias e táticas”; o que nos parece o “lugar e 

espaço” da docência na direção escolar; os “usos”, “ações” e “não lugares” de consumidores-

produtores, marcadas por uma suposta “transmissão cultural”.  

Ao ouvir o que os seis docentes graduados disseram sobre como sentem a docência na 

função de diretores, observamos que eles se mostraram pragmáticos, porém sensíveis ao 

cotidiano dos alunos, fazendo emergir pontos de vistas que, apesar das narrativas serem 

próprias, resultaram numa “narrativa única”.136 

A figura 6 sintetiza o que eles trouxeram e pode auxiliar na compreensão do 

sentimento que parece atravessar a carreira desses docentes. 

                                                 
136

 A ideia é refletir sobre o desafio de construção cultural e social de que fala a escritora nigeriana Chimamanda 

Ngozi Adichie na obra: O perigo de uma história única (São Paulo: Companhia das Letras, 2019). A autora se 

refere à cultura do consumismo globalizado, midiático e espetacular a que somos submetidos sem perceber e 

que, muitas vezes, não comporta as diferenças do “outro” no que diz respeito ao valor subjetivo de cada um. 
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Figura 6 – Sentir a docência na direção da escola 

 
Fonte: Elaboração própria.  

Para essa análise, a metáfora da balança foi usada não como o emblema da justiça 

(moral e ética) – a fim de distinguir o bem do mal, o justo do injusto –, mas no seu sentido 

literal, isto é, “instrumento formado de um travessão móvel e de pratos, pondo-se o corpo a 

pesar, no outro os pesos marcados. Equilíbrio em geral: balança das forças” (FERREIRA, 

1999, p. 200). Esse significado nos dará flexibilidade para entender o que os seis participantes 

disseram sobre “ser professor e estar diretor”. 

Na balança, colocamos o que nos parece ser a síntese das narrativas dos professores na 

função de diretor. Dois deles dizem que se sentem menos professores, pois parece que, 

quando deixam a sala de aula – a referência do “lugar social” de professor − ocorre um 

distanciamento de seus colegas e dos alunos. Nessa nova representação profissional (de 

diretor escolar), alguns participantes anunciam sentir uma mudança nas relações sociais 

geradas nesse contexto escolar.  

Dominique Julia (2001, p. 10) propõe pensar a cultura escolar sob a perspectiva 

histórica, considerando a hipótese de que se faz necessário refletir sobre as “relações 

conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de sua história, com o conjunto das 

culturas que lhe são contemporâneas: cultura religiosa, cultura política ou cultura popular” . O 

autor descreve a cultura escolar como: 

[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas 

a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas 
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coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 

religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). 

Embora a maior parte dos entrevistados tenha relatado se sentirem diferenciados no 

percurso docente, observamos que mostraram sentimentos contraditórios em suas reflexões, 

conforme sintetizado na figura a seguir: 

Figura 7 – Sentimentos contraditórios 

 
Fonte: Elaboração própria.  

As figuras 6 e 7 mostram, entre outras coisas, que há um embate de sentimentos 

contraditórios em “ser docente e estar diretor”. Três participantes afirmam que “estão diretor” 

– pois a função é uma “passagem” – e que o cargo é de professor. Sendo assim, quando 

acabar o mandato caberá ao diretor retornar à sala de aula ou buscar uma função 

administrativa no âmbito das secretarias de Educação. 

Na próxima seção, apresentaremos o dilema entre “ser e estar diretor”. Buscamos 

conhecer e analisar a entrada dos participantes na direção das escolas e seus sentimentos sobre 

esse lugar de docente. Focaremos nas normas para o pleito à direção de uma unidade escolar 

estadual e municipal. 

4.2 “SER PROFESSOR” E “ESTAR DIRETOR”: UMA QUESTÃO DA CARREIRA DO 

MAGISTÉRIO? 

Para falar da profissão docente consideramos importante recorrer, mais uma vez, ao 

conceito de carreira docente, mas desta vez baseados em um conjunto de informações 

advindas de três fontes − a Constituição Federal de 1988 (CF/88), a LDB/96 e os documentos 
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primários elaborados a partir das entrevistas gravadas dos docentes participantes da pesquisa 

em 2018. Esclarecemos que os conceitos em cada documento são datados se pensarmos numa 

sociedade em constante movimento. Da promulgação da CF/88 até a sanção da LDB/96, há 

quase uma década de distanciamento social, econômico, político e cultural, entre outras 

questões, enquanto para a conceituação dos professores entrevistados, em relação às 

legislações apontadas, já se passaram mais de 20 anos de história. Quantos movimentos, 

vivências, experiências e construção e desconstrução histórica e cultural podem ter sido 

produzidos? Foi pensando nisso que, antes de falar de carreira docente, optamos por 

reinterpretar os termos “carreira” e “docência”, para então reuni-los no propósito de ampliar 

um suposto lugar da prática docente. 

Em primeiro lugar, propomos olhar para o conceito de carreira como trajetória, isto é, 

um percurso a ser atravessado a partir de uma dada referência; neste caso, a docência. Em 

segundo lugar, apropriamo-nos do sentido de docência e ampliamos a forma que os 

professores atribuem a ele, isto é, o “lugar dentro” e o “lugar de fora” da sala de aula. A 

intenção foi incluir todo e qualquer professor que exerça ou tenha exercido a função num 

espaço escolar, independentemente de seus lugares de atuação. Entretanto, tomamos o 

cuidado de ponderar as representações que se tem da docência quando tocamos na concepção 

de quem tem o exercício do magistério. Quem, no espaço escolar, pode ser “classificado” 

como professor? Essa indagação traz outras questões: seria docente somente aquele que está 

“dentro da sala de aula”? O que estabelecem as leis? O que dizem os participantes da 

pesquisa? 

Dito isso, concordamos com que o profissional formado em nível médio completo na 

modalidade Normal e/ou com licenciatura, responsável pela educação de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos em modalidade da Educação Básica (regular e técnica), e 

ensino superior, pode atuar como professor de sala de aula presencial ou virtual, ou ocupar 

funções de direção, supervisão, orientação, secretaria e inspeção. Para o exercício do 

magistério, um professor precisa estar preparado e, para isso, necessita de uma formação 

adequada à função, além de reconhecimento (social e financeiro) e boas condições de 

trabalho. 

O que não podemos deixar de dizer é que cada grupo de professores, em suas 

representações, tem experiências peculiares às funções exercidas, assim como constrói o 

reconhecimento social de forma diferenciada. Se o professor de Educação Infantil, 

independentemente de sua formação, pode ser visto como um docente-tia/recreadora e 

“dócil”, quase uma extensão da família, o docente do Ensino Fundamental I ainda é a tia/tio, 
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mas agora tem um traço marcante, pois é o generalista, aquele que tem o domínio de 

conhecimentos curriculares gerais e específicos. Alguns professores desse segmento precisam 

confiar na sua dedicação e no acompanhamento das crianças, mantendo a “exigência” da 

cordialidade para com a família e acrescentando o reconhecimento de sua formação.  

Quanto aos professores do segmento do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, os 

“aulistas”, há uma “tolerância” da família e da escola. A eles é imputada a característica de 

“distanciado” de seus alunos; não se espera dele o comportamento de um tio ou uma tia, uma 

empatia com a família. Cabe a ele o seu melhor papel: ensinar. O aluno perde o parente e 

ganha “o professor”. A família perde a extensão de seus olhos e ganha o profissional 

licenciado, empoderado por seus títulos e sua “missão” de preparar para o vestibular, para o 

Enem, para o curso técnico ou para cumprir a lógica do mercado, o trabalho. Para alguns 

pensadores da educação, os docentes dos Ensinos Fundamental II e Médio “continuam 

fechados em suas áreas, no domínio das suas competências próprias dos docentes das áreas do 

ensino superior” (ARROYO, 2011, p. 31).  

Convém lembrar que a discussão passa pela hipótese de que os docentes em condição 

de direção de escolas públicas se sentem responsáveis pelo funcionamento da instituição e 

buscam na gestão da unidade escolar criar um ambiente favorável ao aprendizado, levando em 

conta os recursos com os quais eles contam para tal “missão”. 

Na próxima seção, nosso objetivo é confirmar ou não a hipótese de que a carreira 

docente abarca a função de diretor. Não queremos, com isso, pressionar nossos participantes a 

aderir às nossas inquietudes de pesquisadora, mas refletir sobre a temática que nos é cara, 

quando se trata de apresentar a carreira docente como uma larga e fértil expressão dessa 

profissão.  

4.2.1 Direção: eleição, gratificação, burocracia e formação “para diretor” 

Entendemos que as narrativas dos participantes da pesquisa têm várias questões 

importantes para serem revisitadas, mas analisaremos nesta tese apenas questões que possam 

nos ajudar a compreender como o docente de sala de aula torna-se diretor de uma escola 

pública. Para tanto, responderemos às seguintes questões nesta seção: como os docentes 

chegaram à direção da escola? Qual é a formação exigida para se tornar diretor? Há um curso 

específico para gestores? Quais são as atribuições dessa função? E como a violência armada, 

que se instala no entorno das escolas ou nas vizinhanças do bairro onde as escolas estão 
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localizadas, influencia a gestão escolar. 

Os seis professores-diretores tiveram caminhos semelhantes até a chegada à direção. 

Alguns vivenciaram a experiência da indicação para a função de diretor e também puderam 

experimentar o pleito da comunidade; apenas dois deles, Atenas e Hélio, passaram somente 

pela eleição na escola; um deles teve a oportunidade de vivenciar as três modalidades. Diante 

disso, traçamos um quadro em que é possível perceber, de forma simplificada, como esses 

professores chegaram à direção de suas escolas.  

Quadro 12 – Formas para se chegar à direção 

Participantes 

da pesquisa 

Direção da Unidade Escolar 

SME/RJ Seeduc/RJ 

Interventor Indicação Concurso Eleição Interventor Indicação Concurso Eleição 

Teseu     
 👉 ✍. ✌ 

Sófocles  👉  ✌     

Mnemósine      👉  ✌ 

Quíron      👉  ✌ 

Hélio        ✌ 

Atenas    ✌     

Legenda: Indicação: 👉 Interventor:  Concurso: ✍ Eleição: ✌ 

Fonte: Elaboração própria. 

O Quadro 12 mostra os caminhos para se chegar à direção, segundo os participantes da 

pesquisa. Um deles é a indicação para a função, que pode ser feita tanto pela direção “antiga”, 

com o pretexto de deixar a escola nas mãos de um professor considerado, em sua avaliação, 

como o “melhor para o exercício da função”, quanto pelas Coordenadorias de Educação 

(SME/RJ ou Seeduc/RJ), quando há interesse destas em preencher uma vaga em determinada 

escola. Outra forma é por concurso. Esta é uma forma mais específica; em nossa pesquisa 

vimos que apenas um professor passou pelo processo, em 2016, na rede estadual. O sistema 

de eleição parece ter sido o mais usado no ano de 2017, tanto na rede estadual quanto na 

municipal. 

Em conformidade ao que foi dito, propomos que o leitor note nas narrativas dos 

participantes da pesquisa um ponto de reflexão sobre as experiências desses profissionais. 

Lembramos que, no capítulo 1 desta tese, tivemos o cuidado de explanar teoricamente cada 

forma para se chegar à direção. Por isso, o nosso trabalho, nesse momento, será o de 

conjeturar sobre a teoria e as práticas dos participantes, tendo em vista o que os levaram a 

almejar a nova função em sua trajetória docente. Vejamos o que nos falam os seis docentes: 

Aqui, nessa escola, eu entrei como interventor. Dois diretores haviam sido 

ameaçados de morte e tiveram que sair de um dia para o outro. A escola 



 

 

191 

ficou sem direção. Aí eu fui chamado. Eu já era diretor de outra escola. E 

disse que precisavam de mim. É difícil. É um ambiente que é de risco. Por 

causa de várias situações que acontecem na vizinhança. Esse ano de 2018 

teve eleição. Foi chapa única e eu venci; mesmo assim eu também fiquei 

feliz. As pessoas, entre funcionários, professores e alunos votaram em mim. 

Tivemos 90,4% de aprovação (Teseu). 

Eu fui indicada, inicialmente. Naquela época não tinha eleição, então, a 

antiga diretora falou: “Você mora aqui, tem um bom relacionamento, eu 

acho que você daria certo.” Agora, 2018, teve eleição. De 195 pessoas que 

estavam aqui naquela noite, 179 votaram a favor. Era chapa única. Mesmo 

assim, para ser eleito um diretor tem que ter mais de 50% dos votos. Caso 

não seja alcançado o número de votos necessários tem uma nova eleição ou 

há a intervenção da Secretaria (Mnemósine). 

A história é literalmente essa, um professor de sala de aula, regente desde 

1997 que tinha seis para sete anos de casa. A diretora manda me chamar pela 

inspetora de corredor, dizendo que precisava falar comigo. “Quíron, estou 

indo embora do Estado.” “Como é que é?” “É, e estou te convidando para 

assumir a direção da escola em meu lugar!” E assim se deu a indicação. Já 

em 2006 para 2007 – se não me engano – teve eleição, consulta à 

comunidade, e eu continuei. Já teve concurso, mas ninguém veio e eu 

continuei, continuei indicado. E em 2017 passei por outro pleito com chapa 

única. E estou aqui. Fui aprovado (Quíron). 

Fiz concurso para gestor em 2016, mas entrei pelo pleito da comunidade em 

2018. Eu não gostava do trabalho desenvolvido pela equipe anterior. Então, 

resolvi montar uma equipe e lutar por isso, para ser diretor. Foram os alunos 

que me aprovaram. Dos 183 alunos, tivemos 145 votos. Tínhamos duas 

chapas. Então, como você pode ver, foram realmente os alunos que nos 

aprovaram. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Por isso, não 

abro mão de uma escola viva, onde quem quiser falar comigo vai falar sim! 

Isso vem desde a nossa campanha. Isso era uma proposta nossa (Hélio). 

A gente passou três anos com essas gestões indicadas, de fora, cada um fez 

uma gestão diferente. Aí, no final do ano passado [2017] teve eleição: duas 

chapas. A minha e mais outra. Essa outra era de uma pessoa de fora 

(Atenas). 

Eu não sou oriundo da escola. Quando eu cheguei aqui eram quase 100 

professores. Eu era professor de Língua Portuguesa numa escola noutro 

bairro. Queria muito vir para cá. Aí, em 2011, resolvi pleitear uma vaga de 

diretor para essa escola. Eu só fui tentar porque a diretora que eu tive, lá da 

outra escola, achava que eu tinha que ser diretor. Aí eu me empolguei com a 

ideia. Em todos os pleitos, desde então, eu ganho (Sófocles). 

Levando em consideração os argumentos apresentados pelos participantes da pesquisa, 

o que moveu a maioria deles a buscar esse espaço da escola foi a vontade de mudança, uma 

insatisfação com a gestão que atuava na escola, como disse Hélio: “Vou te falar com toda a 

sinceridade: eu não gostava do trabalho desenvolvido pela equipe anterior e aí resolvi montar 

uma equipe e lutar por isso.” Atenas, do mesmo modo, embora não se perceba que tenha 

perfil para direção de escola, conta que as circunstâncias a fizeram tomar essa decisão: 
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Eu não teria esse perfil e tal... Nunca me imaginei ser diretora e o que me 

levou a tentar isso foi o descontentamento com a gestão anterior à minha. 

Porque o período em que a gente teve a gestão do “colega docente”,137 a 

escola não funcionou muito bem e quando acabou a gestão dele, eles 

[professores] não quiseram se candidatar. 

Como podemos perceber, Atenas foi para a direção movida pela vontade de mudar, 

acolher a escola e seus colegas. Fazer algo diferente das direções anteriores. O que nos 

permite perceber a ideia de pertencimento. Teseu aceitou o desafio mesmo sabendo se tratar 

de uma escola localizada em área conflagrada pela violência armada. Ele relata, com um 

sorriso no rosto, que essa escola, além dos problemas com a vizinhança, também “tem um 

cemitério ao lado, as comunidades em guerra, agora só falta o caixão”. E diz que, ao receber o 

convite da outra escola ele perguntou: “Vocês têm um?”, referindo-se ao caixão, caso ele 

morresse vítima da violência armada. Mesmo parecendo bem-humorado, o docente diz: “Tem 

hora que se aborrece, mas é normal, a grande maioria das vezes, são só realizações.”  

Quíron e Mnemósine assumiram a direção após convite de suas diretoras. Foi por 

indicação e somente depois de algum tempo foram submetidos ao pleito da comunidade 

escolar. Sófocles teve um trâmite diferente dos demais. Ele não era professor da escola, nem 

frequentador de escolas do bairro, nem morava nele. Porém, resolveu pleitear uma vaga de 

diretor numa escola na Praça Seca, onde era seu desejo trabalhar, e para isso aproveitou as 

brechas legais para fazê-lo. 

Esses diretores de escolas públicas nos contaram que, mesmo mantendo-se função de 

diretor, percebem que a experiência da docência de sala de aula tem sido importante para a 

organização das escolas. Ao serem indagados sobre cursos de gestão para o exercício da 

função, já que a mesma demanda conhecimentos administrativos, financeiros e pedagógicos, 

todos foram unânimes ao dizer que falta uma formação para a função. Sobre a temática, 

Hélio, afirma ter realizado um “curso presencial de quatro dias junto com outros diretores 

dessa regional”. E considera: 

É muita fala e pouca prática. A prática a gente faz no dia a dia. E porque eu 

falo que não é justa: a minha formação é de licenciatura, eu não sou 

contador, mas preciso prestar contas do dinheiro público, isso eu acho 

injusto. A minha equipe diretiva sou eu, diretor-geral, um diretor adjunto e 

uma coordenadora pedagógica. Eu não tenho agente de pessoal, secretária, 

nada disso. 

Percebe-se nas narrativas dos participantes, não raramente, a característica marcante 

do professor – aquele que cuida dos outros. É possível observar, nesses discursos, que o 
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 O nome foi substituído pela pesquisadora para preservar o anonimato da pessoa citada. 
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diretor é um professor para além de uma cultura (escolar), que abarca a sala de aula como o 

lugar da docência; na função de diretor, eles dizem que esse novo lugar gera um espaço que 

transcende a escola.  

Alguns dos participantes argumentam que, para desmistificar o lugar da direção, 

marcado por diversas representações advindas do senso comum ou produzidas no seio da 

escola como estratégia do governo para manter a “ordem institucional”, eles buscam em suas 

histórias profissionais táticas que colaborem para uma visão democrática dessa função. Hélio, 

por exemplo, diz não abrir mão de uma escola viva: “Onde quem quiser falar comigo vai falar 

sim! Isso vem desde a nossa campanha. Isso era uma proposta nossa.” Diante disso, essa 

função parece chamar a atenção tanto daqueles docentes que querem assumi-la quanto dos 

que a negam. Estariam os professores “preparados” para assumir a sala da direção?  

Em virtude de tudo que ouvimos e observamos, alguns dados nos fugiram à pesquisa, 

como o caso da formação exigida para se candidatar à função de diretor escolar. Tal 

informação não foi citada por nenhum participante, servidor estadual ou municipal. Somente 

alguns dos entrevistados do sistema educacional estadual mencionaram os cursos na área de 

gestão, realizados por “capacitadores”, oferecidos pelas próprias secretarias aos novos 

diretores. De acordo com Mnemósine, da rede estadual, há: 

[...] um curso que a Seeduc oferece, foi no Júlia Kubitschek. Porque não são 

todos os diretores que fizeram. Então é uma formação voltada para gestores. 

Foram convidados os professores que passaram no concurso interno da 

Seeduc/RJ e os que foram eleitos por suas comunidades escolares.  

Os professores servidores municipais também não foram decisivos em suas narrativas. 

Um deles relatou que a SME/RJ sempre oferece curso para os futuros diretores. Algo simples 

que não abrange todas as atribuições geradas pela função. Contudo, há aqueles que buscaram 

conhecimento para agregar à nova função por iniciativa própria, como o caso de Atenas, que 

fez um curso de especialização em gestão, mas não específica para escola. Sófocles fez uma 

especialização em gestão e conta que, mesmo na direção, a única oportunidade de estudar, de 

se aproximar da gestão, aconteceu mais recentemente, quando ele fez o curso de Gestão 

Pública.  

Ao contrário do que muitos acreditam, o que essas entrevistas mostram é que não há 

um curso específico para gestores, e, se existe, é algo que não foi uma experiência 

significativa para os participantes da pesquisa. Se três participantes lembram de cursos feitos 

pelos órgãos reguladores, mesmo dizendo terem sido poucos e frágeis em conteúdo, outros 

três mostram que aproveitaram a possibilidade da gestão e investiram na formação acadêmica, 
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assumindo por iniciativa própria cursos de especialização específicos de gestão escolar. 

Dos que fizeram curso, tanto o administrado pela Secretaria de Educação quanto de 

forma particular, cada um tem uma versão. Segundo Quíron, “qualquer gestão pressupõe de 

imediato um conceito maior do que o puramente teórico. Não há pós-graduação em gestão da 

coisa pública que mostre para você o que é ser gestor de uma escola do estado noturna numa 

área conflagrada pela violência armada”. Outros fizeram por conta própria, como é o caso de 

Atenas, que fala:  

Eu fiz curso para diretora, mas particular. Fiz uma pós em gestão escolar. 

Pela secretaria não teve. A secretaria envia cursos pra gente fazer, mas eu 

enquanto era professora não tive nenhum, não tive essa oportunidade. 

Naquela época acho que não tinha... Não existia ou nem era oferecido. E 

sabe, foi uma coisa que eu senti falta.  

Aparentemente, não há um curso que amplie os conhecimentos dos docentes na função 

de diretor que venha dar conta de suas atribuições. Também é verdade que os “cursos” 

oferecidos pelas Secretarias de Educação ficam aquém do desejado pelos diretores em função.  

Sobre as funções dos diretores, recorremos aos documentos elaborados pelas 

Secretarias de Educação. O número de atribuições é grande. Para os diretores de escolas 

públicas estaduais as principais são: 

Promover o cumprimento das normas legais e da política definida pela 

Secretaria de Estado de Educação e pelo MEC; propiciar o bom 

funcionamento da escola, coordenando as atividades administrativas, 

acompanhando a frequência de professores e funcionários, a preservação do 

patrimônio e a conservação de seu espaço; prover a segurança dos alunos na 

unidade escolar; assegurar a integridade dos documentos e atualização das 

informações dos docentes e discentes; utilizar os materiais destinados à 

Unidade Escolar de forma racional; estimular e apoiar o aperfeiçoamento 

profissional dos servidores sob sua direção; supervisionar a elaboração e a 

execução da Proposta Pedagógica da Unidade Escolar; monitorar o fluxo 

escolar, adotando medidas para minimizar a evasão escolar, informando aos 

pais e/ou responsáveis sobre a frequência dos alunos; monitorar o 

rendimento escolar, adotando medidas que garantam a realização de 

recuperação para alunos com menor rendimento; gerenciar os recursos 

financeiros destinados à Unidade Escolar de forma planejada, atendendo às 

necessidades do Projeto Pedagógico, assegurando a prestação de contas de 

acordo com os termos da legislação vigente; implementar normas de gestão 

democrática e participativa, integrando objetivo das Políticas Nacional, 

Estadual e da Unidade Escolar, promovendo a integração 

Escola/Comunidade; acompanhar as avaliações internas, externas e 

diagnósticas da Unidade Escolar, responsabilizando-se pela correta aplicação 

e utilização dos resultados no Planejamento Pedagógico; convocar e/ou 

presidir reuniões, assembleias, colegiado da escola, associação de apoio 

escolar, grêmio estudantil e outros; promover a atuação integrada da equipe 

escolar nos diversos turnos da Unidade Escolar (Resolução Seeduc nº 5.479, 

de 10 de outubro de 2016. Publicada no D.O. de 11 de outubro de 2016. 

Fonte: SILEP) 
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Para a SME/RJ, caberá aos diretores de unidades escolares:  

Cumprir e fazer cumprir a legislação específica vigente, a Lei Orgânica e o 

Estatuto do Funcionalismo Público Municipal do Rio de Janeiro e as 

determinações emanadas do nível central e intermediário da Secretaria 

Municipal de Educação, bem como o Regulamento e o Regimento da 

unidade escolar; implementar a proposta pedagógica emanada da Secretaria 

Municipal de Educação; organizar e manter atualizado o Regimento Interno 

da escola, promovendo, para isso, intercâmbio entre os membros da 

comunidade escolar; responsabilizar-se pelo desenvolvimento dos recursos 

humanos da unidade escolar; delegar poderes, distribuir tarefas e atribuir 

responsabilidades aos seus funcionários, tomando decisões com base em 

instrumentos e propostas decorrentes de processo participativo; aprovar 

normas para o desenvolvimento das atividades e estimular o desempenho 

dos diferentes setores da escola; divulgar assuntos de interesse da 

comunidade escolar; trabalhar as relações interpessoais entre os membros da 

comunidade escolar; promover a integração da escola com a comunidade, 

buscando parceria constante; responsabilizar-se pelo patrimônio público sob 

sua guarda; gerenciar as ações orçamentário-financeiras da unidade escolar; 

gerenciar Programa de Alimentação da unidade escolar; responder pela 

execução dos serviços realizados por funcionário ou mediante contratação de 

terceiros; responsabilizar-se pela documentação escolar de alunos e ex-

alunos da unidade escolar (Lei nº 6.315, de 5 de janeiro de 2018, publicada 

em 8 de janeiro 2018 no D.O. do Município do Rio de Janeiro). 

No sentido mais amplo da função, perguntamos aos participantes da pesquisa quais 

seriam as atribuições dos diretores, na prática. Cada um relacionou à sua maneira as funções 

atribuídas a eles oficialmente. No entanto, todos deixaram pistas que não podemos deixar de 

assinalar. Temas como a solidão da função; a invisibilidade da função; o distanciamento entre 

pares, da comunidade escolar e das Secretarias. Vejamos como esses temas aparecem em suas 

narrativas: 

É uma função administrativa e pedagógica. Eu até porque a partir do 

momento que estou dirigindo a escola, estou olhando colegas, eu tenho que 

saber também os problemas deles, tenho que viver esse problema. Eu acho 

que quando você está dirigindo pessoas você tem saber o que pode afligir o 

outro, o que pode ser bom ou ruim para aquela situação. E a partir do 

momento em que você busca uma melhoria você tem que visualizar a 

questão do professor: será que isso é bom para ele, o que eu vou fazer? Só na 

prática você conhece a realidade das situações. Não adianta a pessoa chegar 

pra você se você não vive e não convive com aquilo. A partir do momento 

em que você começa a observar, começa a conviver, você passa justamente a 

ter a noção real de uma direção. Foi aí que eu comecei a ver o que realmente 

é uma escola. [...] Nessa função você tem que trabalhar com uma questão de 

hierarquia que é fundamental, até para que qualquer coisa dê resultado 

(Teseu). 

Ser diretor não é ruim, mas é outro tipo de função. É a parte burocrática, 

administrativa, financeira... você tem que estar ligado 24 horas, o teu 

telefone tem que estar disponível o tempo inteiro. Você tem outras 

atribuições, é interessante, mas o que me move mais é a sala de aula, é o que 

te deixa mais antenado (Mnemósine). 



 

 

196 

Como podemos observar nesses dois casos, há um consenso de que estar na direção da 

escola demanda uma gestão administrativa, financeira, contábil e pedagógica. Mais do que 

tudo isso, é preciso ter empatia com o público escolar, com a comunidade e com as instâncias 

governamentais. 

Para Sófocles, como vimos, “qualquer gestão pressupõe de imediato um conceito 

maior do que o puramente teórico. Não há pós-graduação em gestão da coisa pública que 

mostre para você o que é ser gestor numa instituição pública”. Nesse caso, o participante 

deixa transparecer que a função demanda conhecimentos que vão além da teoria e parece que 

é a experiência do diretor que irá subsidiá-lo na gestão da escola. 

Outros demonstram uma preocupação frente aos desafios de uma gestão escolar, em 

que há distanciamento entre os gestores da Secretaria de Educação e os da unidade escolar, e 

um tratamento generalista para todas as escolas e todos os gestores. Isso parece incomodar o 

nosso entrevistado:  

Ser diretor de escola é uma função bastante solitária, assim como qualquer 

chefia de campo. Pode ser o diretor de um hospital, o delegado de polícia. 

Chefias de campo são muito solitárias. O teu colega de formação, de 

profissão, quando vê você ascender à função de chefia já te considera 

diferente. Você é o braço desarmado da administração pública. Por outro 

lado, a administração pública, quando não preparada, tem muita dificuldade 

de ver você como gestor de campo. Hoje a função de diretor na rede pública 

estadual... e aí a gente vai falar da nossa experiência aqui, ela é algo assim 

muito interessante. Nós somos gestores de uma rede que é extremamente 

complexa nas suas realidades. De uma rede que possui atendimentos os mais 

variados e diversificados possíveis, todos “encaixotados” no mesmo pacote e 

a gente precisa dar conta. Nós temos uma dificuldade muito grande de 

comunicação com as instâncias reguladoras. Há um distanciamento entre o 

pensar da estrutura e a prática do campo (Quíron). 

Nesse relato, algumas questões são conhecidas dos outros participantes, como o 

tratamento dado pelas Secretarias de Educação a todos os diretores sem observar as diferenças 

dos contextos nos quais as escolas estão inseridas. O entrevistado fala que estão “todos estão 

‘encaixotados’ no mesmo pacote e a gente precisa dar conta”. Uma fala emblemática que, ao 

que tudo indica, mostra o distanciamento entre a unidade escola − o “campo da prática” − e as 

secretarias − “o campo da teoria”. Haveria aqui uma disputa hierárquica pautada no poder do 

praticante ordinário? 

Sobre a mesma perspectiva de Quíron, Hélio e Atenas nos contam que “falar sobre a 

gestão de escolas pelos diretores faz parecer uma tarefa exaustiva. Só na prática que você 

conhece a realidade das situações”. Para eles, na realidade, a direção tem atribuições 

administrativas inerentes ao funcionamento da unidade escolar; as atribuições pedagógicas 
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impostas pela Secretaria de Educação são, na maioria das vezes, respondidas fora do horário 

de expediente, em casa; e ainda tem a atuação como “inspetores”, que não deveria ser uma de 

suas atribuições, mas que aparece, diariamente, pela falta de recursos humanos na escola. A 

fala de Hélio e Atenas ecoa entre os participantes da pesquisa por unanimidade, sejam os 

diretores das escolas municipais, sejam os diretores das escolas estaduais. 

Diante do que foi dito, percebemos alguns desafios que fazem parte do cotidiano dos 

docentes na função de diretor escolar e parecem nortear os seus trabalhos. Esses desafios são 

táticas que entremeiam as estratégias dos governantes, daqueles que de fora da escola insistem 

em intervir no contexto escolar. 

4.2.2 Desafios do cotidiano 

O primeiro desafio do diretor escolar, a nosso ver, é o tempo. Mas o tempo no 

singular, na interação com o outro, o tempo subjetivo, aquele que invade os nossos dias e nos 

faz agir dentro da própria expectativa e da do outro. Quíron, de forma simplificada, porém 

densa, faz uma reflexão sobre o trabalho do diretor que, de alguma forma, representa todos os 

entrevistados. Ele diz que as experiências do docente e suas vivências na escola podem ser um 

facilitador na hora desse olhar, o olhar do docente, agora diretor: 

O tempo da sala de aula, o tempo da escola, o tempo do aluno, o tempo do 

colega professor, o tempo da relação com a instituição regulamentadora, seja 

ela intermediária − como o caso das coordenadorias −, seja superior, como a 

Secretaria de Educação. 

Observamos que o “tempo” de que trata essa parte da discussão é o tempo do eu e do 

outro. O “tempo” construído no discurso de Quíron é o “imprevisto”, aquilo que o diretor não 

consegue determinar, que é frágil, é a subjetividade do outro, é aquilo que eu não sei. Para 

Certeau (2017) seria o “tempo acidentado” (p. 280), isto é, uma narrativa indeterminada, 

metafórica, possivelmente esse tempo é aquilo que não se pode medir e, por isso, a direção da 

escola para esse diretor parece ser a relação com o inesperado.   

O segundo desafio são as atribuições administrativas que esbarram em suas formações 

acadêmicas. Teseu consegue explicar de forma sucinta o que os demais pensam sobre o tema. 

Ele afirma que: “o curso que eles [secretarias de educação] oferecem é aquele curso rápido; 

aquela coisa assim, que a gente até já sabe no dia a dia. A preocupação maior, está ligada à 

“parte de prestação de contas, de compras. Outro tema é a manutenção da escola, se está 

faltando de material. Mas, sabe, tudo chega na prestação de contas. E isso é de tirar o fôlego.”  
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E é sobre o tema que tivemos mais considerações. Todos os entrevistados mostraram-

se incomodados com essa atribuição. Vejamos algumas falas:  

Olha, muito trabalho administrativo. A gente tem muito tempo com 

papelada, com prestação de contas. Na verdade, a gente como professores 

não tem nem conhecimento pra isso. Conhecimentos específicos de contador 

para saber que, bem eu estou comprando isso aqui, fazendo esse serviço, e 

quanto eu tenho que pagar de imposto? Tenho que descontar alguma coisa? 

Isso tudo é muito específico e fica nas mãos da gente. É muito difícil 

(Mnemósine). 

Eles [governo] fazem consultorias para determinados temas: como usar 

verbas municipais, federais. “Eles” são as pessoas da própria secretaria, da 

secretaria ou da CRE. Mas também de uma maneira verticalizada. Nós não 

somos ouvidos. Em nenhum momento existe isso: “Vamos ouvir vocês para 

saber quais são os problemas, as fraquezas, isso para a gente possa se 

organizar.” Não há um momento em que nós possamos falar. Inclusive, nas 

reuniões, eles tentam impedir ao máximo que a gente fale. Não tem diálogo, 

eles querem que a gente seja executor da política da Secretaria e pronto 

(Atenas). 

O que eu posso dizer é que há muita fala e pouca prática. A Secretaria pede 

muito e ensina pouco. A prática a gente faz no dia a dia. E porque eu falo 

que não é justa essa atribuição em relação ao administrativo. Eu não sou 

contador. Mas preciso prestar contas do dinheiro público. Na minha equipe 

diretiva, sou eu diretor geral, um diretor adjunto e uma coordenadora 

pedagógica. Eu não tenho agente de pessoal, secretária, nada disso. E para 

tirar as dúvidas, que em geral são muitas, você [o diretor geral] tem o 

WhatsApp da coordenação e deve ter também o da administração. Isso 

porque a metropolitana é dividida em duas partes. E ainda temos um grupo 

geral e um de diretores (Hélio). 

A prática administrativa é, portanto, um desafio. Os relatos de Mnemósine, Atenas e 

Hélio sobre suas práticas cotidianas chamam “prática administrativa de burocrática, a de 

conhecimentos de contabilidade”. Essa burocracia tem como consequência, segundo as 

participantes, o uso do telefone: “É preciso estar disponível o tempo inteiro, inclusive no 

WhatsApp.” 

E nesse desafio, encontramos os trâmites das verbas municipais, estaduais e federais, 

que embora sejam importantes, parecem ser o pesadelo dos diretores. Muitos dos 

entrevistados mostraram-se pouco familiarizados com as verbas que recebem; eles não usam a 

verba por inteiro, pois têm dificuldades em fazer a parte burocrática.  

A questão aqui é que nesses três anos de entra e sai de outras direções até 

existiu a verba, mas não foi utilizada. Esse ano usamos dinheiro de 2015 que 

eram verbas federais e que não retornam [aos cofres federais] e a gente pode 

utilizar. Foi a nossa salvação! Esse ano [2018], para adquirir equipamento 

para a escola, a gente teve muito pouco de verba, tanto do município, quanto 

do governo federal. Está havendo um corte de verbas e a gente recebe bem 
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menos do que recebia em 2012 e 2013. Então, o que salvou o nosso ano foi 

poder utilizar o que sobrou dos anos anteriores (Atenas). 

A gente fez reforma no banheiro com o dinheiro do Estado. Este ano [2018] 

a gente ganhou um dinheiro extra. Claro que como é uma escola 

compartilhada, você faz reforma aqui e ali, mas todos ganham. Reformamos 

o banheiro dos alunos num final de semana. No entanto, na segunda-feira 

quando chegamos [noturno] as paredes já estavam todas pichadas. Eu 

converso que fiquei chateado. Mas não é culpa nem da direção do estado 

nem do município. Eu e a Gaia desmistificamos essa história do problema é 

seu ou é meu. O problema é nosso! O prédio é nosso! Então, esse é o meu 

grande problema: fazer com que a comunidade entenda que isso aqui é deles. 

O prédio é deles. Por isso, preciso de uma escola viva. Quando um pai vem 

aqui para perguntar do filho eu falo para ele que se 80% dos pais fizessem 

isso o que ele está fazendo, eu não tinha 90% dos meus problemas (Hélio). 

Temos verbas, mas muito pouco para investir. Os alunos não colaboram e 

acabam trazendo problemas. Acho porque não conseguem entender que esse 

espaço é também deles. E além do mais, onde vou aplicar o dinheiro tem que 

ser uma decisão coletiva. Isso é complicado (Teseu). 

Um tema trazido como “uma necessidade da comunidade” é a merenda escolar, e 

dentro das verbas tem uma especificidade. Ela tem uma verba própria que não pode ser usada 

para outros fins sob a penalidade de o diretor precisar responder administrativamente e 

juridicamente pelo feito. O diretor precisa estar atento. Segundo Hélio, como ele tem duas 

refeições a serem distribuídas por dia, precisa estar atento aos valores a serem gastos em cada 

uma delas e chegar até o final do mês. 

Como a nossa verba não é pomposa, eu inicio o turno com o jantar e o 

lanche é no final do turno. Geralmente é biscoito com suco, achocolatado 

com bolo. Até tiro essa questão da responsabilidade, eu coloco mais uma vez 

a questão da alimentação, porque se eu não abro a escola muitos deles 

deixarão de fazer aquela refeição (Hélio). 

Como foi possível observar nas narrativas de alguns dos participantes foi com o uso 

das verbas podendo ser classificada, a nosso ver, um desconforto para quem não conhecia a 

arte de administrar verbas federais, estaduais/municipais. A prioridade para Hélio, por 

exemplo, é não deixar de manter a merenda da escola em dia visto que, em sua concepção, 

essa pode ser a única refeição do dia. Esse não é um caso isolado, outros participantes da 

pesquisa se referiam a merenda escola como uma responsabilidade que eles precisam estar 

atentos. Observamos que os participantes da pesquisa trabalham em dupla para manter os 

refeitórios abertos e que todos os alunos sejam da rede municipal ou estadual tem seus 

almoços ou jantar e seus lanches respeitados. 

O terceiro desafio é a falta de recursos humanos para o funcionamento das escolas 

públicas. Um tema que se mistura com o desafio de administrar a escola. A título de exemplo, 
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todos os diretores pareciam sentir-se à vontade para falar sobre a falta de porteiros nas 

escolas, tanto do município quanto do estado. O que faz com que alguém do setor 

administrativo ou até mesmo o próprio diretor seja deslocado, mesmo que temporariamente, 

para abrir e fechar os portões de entrada e saída das escolas.  

Mnemósine tem dificuldades em manter a escola com todas as funções preenchidas: 

“Entrou esse ano [2018], mas trabalhei muito tempo sozinha, dois anos e três meses sem 

adjunto. A primeira adjunta que entrou comigo saiu. Ficou aqui apenas um ano e eu segurei 

sozinha, contraí uma tendinite que nunca mais fiquei curada.” 

Hélio afirma que não é sua atribuição enquanto diretor, nem de seu adjunto e de sua 

coordenadora pedagógica, ficar no portão da escola, dar entrada no turno, cuidar de uniforme, 

olhar a dinâmica dos professores no dia a dia. No entanto, na prática ele abarca uma série de 

funções que acabam impondo um outro percurso de gestão: 

Eu e o meu adjunto somos porteiros, inspetores. Não fazemos nada de 

administrativo enquanto estamos na unidade, porque para nós é princípio 

básico estar lá fora. Preciso ver o que acontece, preciso dar suporte ao meu 

professor se tiver caso de indisciplina sério. Esse ano tivemos dois casos de 

briga, uma briga de meninas e depois uma briga de dois meninos. E a gente 

está sempre no corredor, na briga dos meninos eu estava lá em cima, porque 

fazemos a ronda para ver como está a situação. No caso da briga das 

meninas, que foi a primeira briga, eu estava descendo as escadas do segundo 

andar e um aluno me avisou que estava tendo uma briga. E ainda me falou 

qual era a sala. Quando eu cheguei lá [sala de aula], o diretor adjunto já 

estava dentro da sala (Hélio). 

Em relação à organização das normas disciplinares relacionadas aos alunos, aos 

atendimentos, aos funcionários e aos professores, certamente o regimento e o projeto político-

pedagógico da escola têm posições já discutidas no coletivo e, nesse caso, representam as leis 

da escola. Entretanto, na prática, as “leis” da escola podem se afrouxar diante da falta de 

pessoas para ajudar na organização. Isso está ligado a todo o campo escolar. Em seu conjunto, 

esses relatos demonstram a intensificação do trabalho que os diretores enfrentam, assim como 

a precariedade de recursos com os quais eles podem contar, seja em termos de pessoal ou de 

materiais. Questões observadas por Dalila Andrade Oliveira (2004, p. 1128) em sua pesquisa 

acadêmica, que correspondem ao “contexto brasileiro, mas integradas a investigações em 

outras realidades nacionais na América Latina.” A autora ressalta que “os trabalhadores 

docentes se sentem obrigados a responder às novas exigências pedagógicas e administrativas” 

(p. 1.140), mesmo sem ter de fato sido preparados para exercê-las ou, ainda, participado desse 

processo de “reestruturação do trabalho pedagógico assim como a estrutura dessa escola”. 

Oliveira (2004, p. 1140) vislumbra “valores como autonomia, participação, democratização”. 
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O que significa que “tais transformações, sem as adequações necessárias, parecem implicar 

processos de precarização do trabalho docente.” 

Quanto aos professores, alguns entrevistados disseram que se sentem incomodados 

com algumas ações de seus colegas, mas a função os obriga a dialogar e chegar a um 

consenso. Entretanto, há um ponto importante relacionado aos professores e funcionários em 

geral, sendo esse o foco principal: a participação de todos no processo de gestão. Isso, 

segundo a maioria dos entrevistados, é o caminho para que a escola chegue a uma gestão 

democrática e participativa. 

Alguns professores têm dificuldade em manter a disciplina em suas salas de aula e 

necessitam de maior atenção. Muitas vezes, eles solicitam ajuda aos seus diretores para 

conseguir manter a ordem em suas salas de aula: 

Mandam os alunos pra direção. É problemático. Mas eu, quando era 

professora, eu achava que o professor era autoridade na sala e vai resolver 

com os alunos da maneira deles. Eu não gosto muito de tirar a autoridade do 

professor, ele vai resolver da maneira dele com os alunos. Alguns 

professores são mais abertos, dão uma liberdade maior para os alunos, outros 

não, são características pessoais, que eu acho que a gente tem que 

compreender, ao invés de tentar criar ali um padrão (Atenas). 

As palavras de Atenas traduzem o sentimento da maioria. Há uma percepção de que a 

função de direção da escola favoreça o poder de disciplinar, de fiscalizar, de cumprir as leis 

da escola e até mesmo de tornar-se “superior aos demais”. Apesar disso, Atenas parece 

preocupar-se com os colegas. Para ela, deve-se preservar a autoridade do professor, isto é, 

compreender a sala de aula como o espaço de trabalho, garantir que o professor mantenha 

com seus alunos uma organização que seja algo combinado entre eles e que a direção não seja 

usada como um recurso para manter a ordem. O processo de disciplina da sala de aula, de 

acordo com Atenas, pode ser visto como algo próprio de cada professor.  

Outro tema recorrente nas falas de nossos entrevistados foi o de “autonomia” com 

relação ao seu “modo de fazer” e a sua condição de liberdade desse fazer escolar e 

administrativo. Mas o que seria essa condição para o exercício de sua nova função? Para 

Oliveira (2010), essa “falta” de autonomia passa pela perda do controle sobre do trabalho 

artesanal”, isto é, nesse caso, o docente na direção da escola passa a assumir as “ordens” das 

suas secretarias e os “assuntos” internos, locais, específicos de sua escola são tratados como 

algo comum a todas as escolas. 

Os diretores dizem que gostariam de ter mais liberdade, mais especificamente a 

liberdade de escolher e formar a equipe com que gostariam de trabalhar. Como nos disse 

Sófocles, “queria poder mandar todo mundo embora”, a despeito da legislação. Ele parece 
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questionar as leis que regem os direitos e deveres do professor. De acordo com esse mesmo 

diretor: “Não tem como você ter uma escola em que professor não quer dar aula, chega 

atrasado. Então tem que mandar embora. Mas eu queria chegar aqui sem professor nenhum, 

eu queria colocar os professores que pudessem ser avaliados para trabalhar com seriedade.” 

Eu costumo dizer que aqui nessa escola eu perdi dente e cabelo. Cheguei 

aqui com muito cabelo e dente. E foi aqui que quebrei dois. A pressão que eu 

fiz na boca acabou com eles. E até hoje eu luto para acertar, consertar. Mas 

esse processo é muito... Eu tive uma pessoa que ajudou muito nesse processo 

que hoje é voluntário especial. Ele, que na época era porteiro... eram dois 

porteiros... a escola já teve quatro guardas, dois porteiros, guardas 

terceirizados. Então, o guarda veio nos ajudar. A nossa proposta está cada 

vez mais... Proposta de escola... Uma escola mais tranquila. As pessoas 

chegam aqui e acham que não tem aula na escola e um dia que está com 

muito barulho. “Eu não estou ouvindo nada!”; “Mas eu estou ouvindo, está 

muito barulho.” Escola não tem que ter barulho. Mesmo as pessoas dizendo 

que “A escola precisa ser viva!” Eu digo: “Viva, mas sem barulho.” Aqui 

nós... Não pode ter barulho (Sófocles). 

Sobre o mesmo assunto, outro diretor, “um novato” – como são chamados pelos 

diretores que já estão “acostumados” com a função, quando se referem àqueles que estão no 

seu primeiro mandato – nos fala, assim como os demais, sobre a autonomia de poder, por 

exemplo, tirar o professor da escola. Ele nos disse que “é sempre problemático aquele 

professor que não quer seguir as normas. Aquele que quer sair mais cedo.” Mas, ao que 

parece, esses fatos não impedem que esse professor continue na escola. Então Hélio reclama: 

“Vou falar a verdade. Eles dizem que temos, mas eu sei que isso, teoricamente, não pode, não 

existe.” 

Quanto aos alunos, Atenas faz uma reflexão sobre o seu papel, querendo ir além do 

uso das normas, advertências e outros. Ela vê na disciplina uma oportunidade de refletir com 

o aluno sobre a sua posição dentro da escola: 

Na disciplina, no cuidado com a infraestrutura da escola, da relação com 

tudo. Fazemos sempre a pergunta: de quem é essa escola que você está 

destruindo? Digo que esse é o maior desafio, porque as pessoas não têm essa 

consciência. Nem os adultos, muito menos. Mas a gente está tentando fazer. 

Outros participantes declaram que, em caso de indisciplina, usam as regras do 

regimento da escola, e isso inclui alunos menores ou maiores de idade. Hélio explica suas 

táticas em caso de indisciplina:  

Não vou dizer que não existem casos de indisciplina. Tentamos ajustar a 

situação, como a gente não tem inspetores, não tem nada. Aluno ocioso 

acaba sendo um “problema” e coloco entre aspas porque estão sem fazer 

nada e acabam indo perturbar o amigo que está na outra sala. [...] No caso 

das brigas, que já mencionei, os alunos só saem daqui com os responsáveis, 
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porque eu não sei o que pode acontecer fora da escola, eu não sei quem são 

esses alunos. Se os responsáveis não vierem, a gente liga para o Conselho 

Tutelar, se for aluno menor [idade], e se for maior [idade] a gente liga para a 

polícia. Porque eu preciso garantir que meu aluno vai sair daqui bem. Porque 

não sou responsável por ele só dentro da escola, ele tem um trajeto até em 

casa. Então, os responsáveis vêm à escola. [...] No caso da briga das 

meninas, que foi o primeiro episódio, antes dos meninos, os amigos, ao invés 

de separar, gravaram e enviaram pelo WhatsApp. E aí a informação se 

espalhou. Eu afirmo: “Pós-briga só sai com o responsável!” A gente registra 

em ata. Nós assinamos, os pais e os alunos assinam a ata. O professor vem e 

conta a sua versão. Tudo esclarecido naquele momento para não ficar 

nenhuma apara para confusões posteriores. Essa ata é encaminhada para a 

Regional e se for aluno menor, fazemos um ofício e encaminhamos para o 

Conselho Tutelar. Porque preciso ter a segurança garantida. Não é uma coisa 

só daqui [escola], envolve o Conselho Tutelar.  

Nesses casos específicos, o diretor da escola usa as regras estabelecidas pela Secretaria 

de Educação, pelo regimento e pelo Projeto Político Pedagógico da escola. Ao que parece, há 

um bom entrosamento entre os diretores quanto ao uso das “leis” da escola e aquelas que 

asseguram sustentação da ordem naquela comunidade escolar. 

O quarto desafio relaciona-se à construção de uma gestão democrática e participativa. 

Esse tema está relacionado à questão da participação da comunidade e dos professores na 

dinâmica diretiva da escola. Alguns docentes foram enfáticos durante a entrevista sobre como 

veem a direção da escola em suas mãos. Mnemósine, Atenas e Hélio têm um discurso muito 

parecido e nós vamos condensá-los aqui. Para eles, há uma diferenciação entre gestão e 

direção. Enquanto na direção parece que você está fazendo tudo sozinho, a gestão dá a ideia 

de parceria. E para eles essa parceria tem feito parte de suas metas. Por exemplo: 

Entrei na direção no início de 2018. A direção participativa acabou 

acontecendo por você estar todos os dias na escola; você acaba se 

aproximando, se envolvendo. Na prefeitura, as escolas têm o Conselho 

Escola-Comunidade que é formado por professores, funcionários, alunos e 

responsáveis de alunos. E eu era representante do grupo de professores. O 

Conselho Escola-Comunidade serve para que você tenha uma escola mais 

democrática. Por exemplo, o uso de recursos, verbas que a escola recebe, o 

planejamento e a prestação de contas é feita junto com esse conselho. Então 

é uma forma de todo mundo ser representado e ter voz quando a gente vai 

falar de planejamento, de verbas (Atenas). 

Quero uma escola onde todos possam participar. Para mim uma escola viva e 

mais que uma escola democrática onde todos podem opinar, é básico, é lei. 

Eu quero uma escola viva... (Hélio). 

Quanto à ideia de gestão democrática e participativa, tendo em vista “a participação 

efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar, o respeito às normas coletivamente 

construídas para os processos de tomada de decisões e, ainda, a garantia de amplo acesso às 

informações aos sujeitos da escola” (AMARAL, 2018, p.11), podemos dizer que Teseu, 
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Sófocles e Quíron, concordam que “todos que estão na escola podem falar”. Eles ainda 

acrescentam que “por princípio, nada é imposto, tudo é discutido”. E continuam, “Claro que 

existe o direito de não querer participar, enquanto professor”. Esse argumento, também 

levanta uma possibilidade de que essa participação de todos tem um limite, como nessa fala 

de Quíron: “o diretor ou gestor, como se preferir, precisa se perguntar se isso será bom para 

eles [alunos, professores e outros sujeitos da escola]. E aí pensar no que eu vou fazer”. Uma 

percepção de uma gestão democrática, participativa, porém, com certa restrição.  

Face ao exposto, entendemos que ainda temos caminhos a serem trilhados para se 

chegar a um modelo de gestão democrática e participativa. Como afirma Amaral (2018), o 

tema ainda não faz parte da agenda política dos governos municipal e estadual. Essa lacuna 

acaba por concentrar praticamente no diretor todo o poder decisório, absorvendo praticamente 

todo seu tempo no atendimento das diversas demandas burocráticas em detrimento do seu 

“fazer pedagógico”.  

O quinto desafio está relacionado aos conteúdos a serem ministrados durante o ano 

letivo, para serem medidos por avaliações externas. Para Sófocles, “o único problema é a 

didática, o conteúdo, porque aí nós somos cobrados, muito cobrados. Pré-vestibular, Enem, 

tudo nós somos cobrados”.  

Por outro lado, Teseu, diretor de uma escola noturna de ensino médio, diz que: 

Eu acho que o próprio aluno, talvez a própria qualidade de ensino, em 

função do próprio governo... Tentar mudar a educação baseado na questão 

de “cuspe e giz” – nossa gíria antiga –, esse aluno de hoje com internet e 

tudo, ele não quer mais isso, ele vai chegar na sala e vai escutar o professor 

falando um monte de coisa que pra ele é grego, então ele vai se desestimular.  

O que nos parece é que há uma distância entre os conteúdos e os alunos. Talvez, até 

mesmo os professores sintam que há uma escola que não dá conta dos alunos do século XXI. 

Não é o “cuspe e giz” que determina a qualidade do trabalho, mas, como esse processo tem 

sido desenvolvido, como os temas abordados têm sido repensados e atualizados dentro das 

salas de aula. Seria necessário rever os currículos, as formas de avaliar, e não somente as 

posturas dos professores.  

 Para discorrer sobre o sexto desafio − dividir o prédio escolar −, torna-se 

necessário retomar um dos critérios de nosso recorte, no que tange à escolha dos professores 

que poderiam colaborar com a nossa pesquisa. Sabedora dos problemas de se compartilhar um 

prédio, sendo de redes diferentes e atendendo a públicos e horários diferentes, nos pareceu 

oportuno trazer para as reflexões desta tese a questão das escolas compartilhadas. Tal questão 

nos deixa em dúvida sobre o que comanda as relações entre os diretores das duas escolas que 
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habitam um mesmo espaço: dividir, escolhendo o que pode ser usado por cada um, ou 

compartilhar, o que significa, a nosso ver, trabalhar juntos para usar recursos e resolver 

problemas comuns.  

Vamos retomar a narrativa, enumerando só os desafios citados pelos diretores, tal 

como ela vinha sendo desenvolvida, até essa breve explicação. 

Dos seis entrevistados, duas duplas de professores não demonstraram dificuldade em 

transitar pelos espaços escolares sem se sentir desapropriados. Porém, observamos que 

mesmo essas duplas, em determinados momentos, dizem que seus alunos têm dificuldade em 

entender que aquele prédio escolar é seu.  

Teseu e seus colegas falam das escolas em que trabalham de forma diferente, porém 

mencionam trabalhos em parcerias entre estado e município.  

É difícil você trabalhar. Tem tudo documentado. Tem uma estrutura em que 

na escola compartilhada o governo estadual paga o aluguel e nós temos todo 

o direito de usar. O Ministério Público parece que deu parecer favorável em 

2013 para o direito de assumir todas as áreas comuns. Isso de certa forma 

não aconteceu. Ainda tem algumas pendências, algumas coisas. Mas de 

qualquer maneira, eu estou aos pouquinhos tentando conquistar. Sabe como 

é uma briga longa a gente não pode tentar ganhar de uma só vez. Hoje eu 

tenho uma relação bem tranquila com a direção do município. Tem coisas 

que acontecem que são normais e, por vezes, fogem muito da nossa alçada. 

Coisas que a gente já não pode buscar resolver porque é alçada superior. 

Então, a gente não pode fazer muita coisa (Teseu). 

Outras vezes, ouvimos experiências ruins de um dos lados, sendo a indiferença algo 

comum entre as direções das escolas. É importante destacar o silêncio de Atenas, que não 

ousou dizer uma só palavra acerca do tema. Porém, sua dupla, Mnemósine usou esse espaço 

para elogiar o trabalho da diretora do município e para fazer algumas considerações sobre 

essa condição que precisa gerir. 

Os quadros que a escola tem nos muros externos foram realizados pelo 

pessoal do dia. A gente não tem prédio próprio, é uma pena. Sala eu tenho. 

Esse ano eu consegui com a nova direção e vai ter mais uma sala de 1º e 

outra de 3º ano em 2019. Pelo menos eu consegui mais um pouco de espaço. 

Não vai crescer muita coisa... O problema é que a escola não é tão grande 

como a gente pensa. Porque escola compartilhada... A escola já é pequena e 

eu tenho “meia” sala... É muito pouco pra gente. Nós temos o auditório, as 

salas de aula. A quadra a gente usa. Mas o ideal seria ter uma escola nossa. 

A diretora do dia que entrou esse ano e é um amor de pessoa (Mnemósine). 

As duas duplas que nos pareceram integradas e orgulhosas de trabalhar em conjunto 

são Quíron e Têmis; Hélio e Pandora. 

Eu não tenho problemas com a diretora do dia. Este lugar, por exemplo, é o 

nosso laboratório de informática. A secretaria a gente compartilha com o 
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município lá do outro lado. A gente compartilha aqui todos os espaços, com 

exceção daqueles que a lei não permite: a despensa – por causa do controle 

dos alimentos – e as salas de leitura específicas, tipo, da educação infantil e 

educação especial. As salas de atendimento aos alunos com deficiência ou 

atendimento diferenciado também por lei não podem, por questões do 

mobiliário. Todo o resto do espaço é compartilhado. Compartilhamos tudo: 

da mesa de pingue-pongue ao refeitório, do fogão industrial... Existe um 

documento que é um convênio assinado pela Secretaria de Educação e pela 

Secretaria Municipal e a cada início de ano ele é renovado. No primeiro 

encontro de cada ano nós somos reapresentados ao documento, se houve 

alguma alteração ou não. O Ministério Público não interfere nessa relação, 

só quando há um problema. Depende muito das gestões locais. Inclusive nós 

somos referência nas reuniões. Nós somos diferentes nas reuniões de 

trabalho. Porque na verdade a gestão é da coisa pública, se a esfera é 

municipal, estadual ou da união, a gestão é da coisa pública (Quíron). 

Essa é uma escola noturna, compartilhada. A gente fez reforma no banheiro 

com o dinheiro do estado, com um dinheiro extra que ganhamos. Isso 

sempre tem sido assim. Eu e a diretora desmistificamos essa história do 

problema é seu ou o meu. O problema é nosso! O prédio é nosso! Então, esse 

é o meu grande problema, fazer com que a comunidade escolar da noite 

entenda que isso aqui é deles. O prédio é deles (Hélio). 

Essa interação parece que não depende das Secretarias de Educação e sim das gestões 

locais. Há leis para esse compartilhamento e normas a serem seguidas, como nos informa 

Quíron em seu relato. Mas esse relacionamento pode não acontecer. Como no caso de 

Sófocles, que tem sua escola compartilhada com uma escola noturna pertencente ao Estado do 

Rio de Janeiro. Infelizmente, não teremos como trazer o contraponto da fala de Sófocles, pois 

a diretora na época das pesquisas de campo não encontrou espaço para nos atender. Ele disse: 

Quando entrei nessa escola ela era escura de tanta pichação, então, hoje, a 

senhora pode subir e olhar a escola. As pichações, eu assino embaixo, é do 

pessoal da noite [escola compartilhada]. O nosso aluno do dia não picha. O 

nosso aluno não cospe no chão. O nosso aluno não entra pelo 

estacionamento e olha que o portão pode até estar aberto. Não entra nem sai. 

Porque ele sabe que se ele sair pelo portão ou pular o muro ele vai responder 

por isso. Mas eu sei que na escola da noite tem problemas. Por isso quero 

tirar essa escola desse prédio (Sófocles). 

Sófocles, aparentemente, tem como propósito em sua narrativa mostrar as diferenças 

entre a sua escola e a da escola noturna (estadual). Ao dizer que seu aluno sabe as normas da 

“sua escola”, parece sugerir certo descontentamento sobre a presença da escola noturna em 

“seu prédio escolar”. Por não ter tido oportunidade de conversar com Bia, a diretora da rede 

estadual, não saberemos o seu entendimento quanto às vantagens e desvantagens de ter a sua 

escola lotada em um prédio compartilhado com a rede municipal.  

O sétimo desafio é o da escola localizada em, ou vizinha de, um ambiente conflagrado 

pela violência armada. Nesse momento o silêncio de alguns dos participantes é marcado pela 
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necessidade de mostrar que, apesar disso, a escola funciona bem, e que “eles”, enquanto 

gestores, só fecham a escola se realmente tiverem indícios de que há necessidade. Mostraram-

se fortes, mas também indicaram o medo de lidar com tamanha responsabilidade. Alguns mais 

corajosos nos disseram: “Há religiões diferentes dentro do bairro. Mas aqui [escola] é 

território neutro. O que influencia é quando tem problemas entre eles [facções] mesmos” 

(Mnemósine). Considerando a hipótese de que a escola seja um “território neutro”, nesse 

contexto de violência e uso indiscriminado de armas de fogo, qual é o papel da escola? Por 

outro lado, outros participantes corroboram a fala de Teseu, quando ele diz:  

Fechar a escola, deixar sem aula. Essas coisas dão até exoneração, corte de 

salário. Então, o sistema faz muito isso. A gente está sozinho. A gente vive 

hoje, até pela questão da segurança, uma situação complicada em sala de 

aula. Porque nós não somos a “polícia” da escola. Mas eu não posso revistar 

a bolsa de ninguém. Eu não sei o que o meu aluno traz ali dentro. 

Teseu é um diretor experiente na função. Essa não foi a primeira escola para a qual ele 

foi convocado pela Coordenadoria para a função de diretor; entretanto, é uma escola com 

algumas peculiaridades e que pode ser um desafio para qualquer diretor. Diante disso, não 

podemos deixar de refletir como esses relatos remetem à construção histórica da profissão 

docente. Os participantes da pesquisa também parecem confirmar a relação desse contexto 

histórico com a prática cultural do desprestígio profissional, somada às diversas desordens 

sociais e urbanas dos bairros nos quais a maioria das escolas públicas estão situadas. Esse é o 

caso da violência oriunda do uso de armas de fogo por civis, e que, supomos, conforma o 

lugar e o transforma em espaço construído sob a agenda do medo, do poder paralelo e com 

pouca intervenção do Estado. Muitas vezes, a escola é o único modelo de instituição 

governamental naquele bairro. 

Dividir ou compartilhar a localização da escola, tendo em vista os problemas já 

enunciados, requer, sem dúvida, a união de todos. Mas isso será tratado no próximo capítulo, 

em que analisaremos como são construídas as identidades docentes naqueles que exercem a 

função de diretor escolar em escolas públicas que vivenciam, em seu entorno ou em sua 

vizinhança, a violência armada praticada por civis e pela polícia. 
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5 “MODOS DE FAZER” DO DIRETOR ESCOLAR: A VIOLÊNCIA ARMADA NA 

VIZINHANÇA DA ESCOLA  

5.1 ENTRE DIFERENTES PONTOS DE VISTA 

Este capítulo tem o propósito de cumprir o último objetivo específico desta tese, que é 

o de analisar as dinâmicas de construção da identidade docente daquele que assume a direção 

de escolas públicas em territórios conflagrados pela violência armada. O nosso interesse se 

restringe, por ora, a conhecer a percepção desse docente sobre a sua representação 

profissional perante a sociedade, em especial naquelas escolas em que exerceram o magistério 

em sala de aula e em que hoje operam na função de diretor, conforme citado no Capítulo 1. 

Ressaltamos, mais uma vez, que ouviremos as narrativas dos nove docentes 

participantes da pesquisa sobre o convívio diário com alguns vizinhos que circulam pelas ruas 

do bairro e/ou pelo entorno da escola portando arma de fogo; sobre o exercício de suas 

funções em ambientes com ocorrências sistemáticas de tiroteios e/ou ameaças de invasão à 

comunidade por facções adversárias e pela polícia; e sobre a responsabilidade de manter a 

escola pública em funcionamento, a princípio, mesmo com a falta de segurança pública nesse 

lugar. 

A violência de que tratamos implica a invasão de prédios escolares, o fechamento 

(temporário ou não) de escolas, a falta de aulas e de professores. Compreendemos que 

reconhecer esse tipo de violência e a efetiva desordem social por ela imposta às comunidades 

pobres, carentes das ações do poder público, pode ajudar a dar visibilidade e a chamar a 

atenção da sociedade e, sobretudo, colocar em xeque as ações dos governantes. 

Propomos, então, ao leitor relembrar o conceito trazido no Capítulo 1 desta 

investigação no que diz respeito aos territórios conflagrados pela violência armada. Para esta 

pesquisa, são os lugares onde a “presença da violência associada ao tráfico de drogas e de 

armas [...] passam a ser vistos como fontes da desordem urbana” (RIBEIRO, 2004, p. 20). E 

de forma mais contundente, afirmamos que seja o lugar onde se dão, por meio da força das 

armas de fogo em mãos de civis ou grupos paramilitares, as “ordens” locais que se 

estabelecem como “autoridade” e são, de modo geral, impostas a moradores, trabalhadores, 

visitantes e/ou comerciantes do bairro.  

Acreditamos que nessas localidades funcione um “poder paralelo”, isto é, não oficial, 

condenando a população local a um modo de viver baseado no controle pelo medo individual 
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e coletivo. Um medo que, segundo Rosilene Miliotti (2018, p. 11), “paralisa. E nesse caso, 

paralisa o pensamento crítico”, tornando-nos vulneráveis e nem capazes de uma reflexão 

objetiva sobre a causa da violência e a falta de segurança pública.  

Ocorre-nos, assim, indagar: Onde as escolas, os atores da escola e os governantes se 

encaixam nesse contexto tão adverso? Como os professores vêm construindo suas trajetórias 

em meio a esse “estado de medo”? Quais são suas táticas diante do exercício do magistério? 

Quem são esses sujeitos que abrem e fecham as escolas diariamente?  

Nesse contexto, optamos em conhecer as “maneiras de fazer” (CERTEAU, 2017) ou 

de lidar com as tensões geradas nesses ambientes conflagrados pela violência armada que 

cercam esses nove diretores participantes da pesquisa a partir de seus relatos e reflexões que, 

a priori, chamaremos de narrativas docentes. Essa análise assumirá um formato especial, 

atendendo à lógica dos prédios compartilhados apresentados no quadro 11 na Apresentação da 

Parte II deste estudo. Com isso, o leitor poderá observar que, dos nove professores citados na 

pesquisa, oito deles formam duplas, e apenas um, Sófocles, divide as atenções com algo 

inusitado, mas provável em uma pesquisa de campo: a renúncia de um dos participantes − 

nesse caso, a professora Bia −, que, embora sempre simpática ao nos atender, teve problemas 

para marcar um horário e um dia em sua agenda. 

Todavia, neste capítulo o oportuno foi “ouvir contar” as experiências vividas por cada 

participante e nelas encontrar os diferentes caminhos escolhidos por eles para a construção da 

sua carreira docente em terreno, muitas vezes, desfavorável. 

5.2 ENTRE PARES: IDENTIDADES PROFISSIONAIS 

De acordo com Claude Dubar (2009, p. 118), “as identidades profissionais são 

maneiras socialmente reconhecidas de os indivíduos se identificarem uns aos outros no campo 

do trabalho e do emprego”. Refere-se o autor, a nosso ver, às construções da identidade 

profissional efetuadas num processo social e pessoal durante o qual o sujeito se transforma. 

Há de se pensar a identidade docente tendo em vista a construção do plano individual (o 

conceito de si) e no coletivo, isto é, vinculado ao seu grupo de trabalho (professores) e ao 

território da escola (interno e externo). Supomos que recorrer ao estudo sobre as identidades 

profissionais (DUBAR, 2009) de professores construídas em condições adversas seja 

importante para compreender as ações praticadas pelos sujeitos ordinários relacionadas à 

cultura organizacional de uma escola pública, que envolve pensar os hábitos, os valores e as 
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expectativas que a função parece impor ao docente que almeja a função de diretor.  

Em vista disso, consideramos a oportunidade de observar cada dupla de professores, 

na função de diretores, que desenvolvem seus trabalhos em prédios compartilhados. 

Desejamos encontrar em seus relatos elementos que ilustrem as dinâmicas de construção da 

identidade docente – incluindo as estratégias e as táticas − daquele que assume a direção de 

escolas públicas em territórios conflagrados pela violência armada.  

5.2.1 Alunos “mão na cabeça” em escola da rede pública 

Iniciaremos com a dupla Pandora e Teseu. Enquanto a primeira participante se diz 

“representar a sua comunidade escolar” e aparenta não perceber a influência da violência 

armada no cotidiano escolar, o segundo diz caminhar por “um terreno arenoso e movediço” e 

teme que aconteça com ele o mesmo que aconteceu com seus antecessores; a “expulsão da 

direção escolar” por supostos integrantes do tráfico de drogas local.  

Pandora relata a sua trajetória docente com otimismo e considera a direção da escola 

como uma oportunidade de crescer dentro da profissão docente. Já Teseu sente que estar na 

Escola das Chaves Noturna significa superar uma demanda institucional − afinal, a escola 

estava sem os diretores − e também uma necessidade pessoal e imediata, pois ele, 

anteriormente, havia sido destituído da função de direção escolar e necessitava ser realocado 

em sala de aula ou na direção de outra escola da rede estadual.  

Pandora segue uma trajetória dentro da Escola Municipal das Chaves, passando pela 

sala de aula e chegando à direção da escola através do pleito realizado na comunidade escolar, 

enquanto Teseu tem esse caminho encurtado. Ele nos disse que “ninguém, espontaneamente, 

queria assumir a direção daquela escola”. E por outro lado, devido a alguns problemas 

burocráticos por sua saída de uma outra escola da rede, ele não teria a opção de recusar a 

oferta da Escola Estadual das Chaves Noturna, já que, como dissemos anteriormente, ele 

precisava ser realocado. O fato de Teseu ter aceitado o convite da Escola Estadual das Chaves 

Noturna foi conveniente para ambos os lados. Embora o termo “conveniente” possa ter, entre 

outros significados, uma conotação negativa (CERTEAU; MAYOL; GIARD, 2013), nesse 

caso podemos dizer que foi uma decisão em que as duas partes, os atores da escola e o 

professor, chegaram a um consenso para equacionar interesses mútuos em resolver situações, 

embora diferentes, com a velocidade exigida. 

Nesse processo, há uma relação de conveniência onde o “próprio” e o “sujeito 
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ordinário”, nos usos de suas “táticas”, deixam de ser meros consumidores e se tornam 

fabricadores, ou seja, passam a ser criadores daquilo que lhes foi oferecido e o fazem de 

maneira conveniente para si. Como nos fala Certeau, Mayol e Miard (2013, p. 51), “a 

conveniência subtrai à troca social os ‘ruídos’ que poderiam alterar a imagem do 

reconhecimento”. Isso posto, podemos entender que Teseu se mostra empossado e também 

empoderado naquela escola e naquela função, não se considerando totalmente submisso à 

Escola das Chaves. Em sua narrativa, aparece o desejo de deixar claro que foi a eleição, como 

foi realizada, que garantiu o seu reconhecimento naquele local e na função.  

Para entender melhor o que cada um diz sobre suas visões em relação à função de 

diretor em suas escolas, ouviremos primeiro Pandora e logo após Teseu. Em seguida 

teceremos uma pequena síntese em que ressaltaremos os pontos que os afastam e que os unem 

em suas trajetórias docentes, tendo em vista a influência da violência armada em seus 

cotidianos profissionais.  

Pandora, nascida, criada e moradora do bairro da escola, efetivou-se nessa escola com 

suas duas matrículas e, dentro desse espaço, ela tem construído sua trajetória docente. Assim 

como os outros participantes da pesquisa, ela prefere nos mostrar a escola em pleno 

funcionamento e busca realçar a imagem de neutralidade sobre a posição da escola no bairro, 

esforçando-se por demonstrar que a escola não se envolve nos conflitos do entorno. 

Comportamento que nos intriga e nos faz questionar qual é o papel da escola naquela 

vizinhança. Talvez seja justamente o de se manter como um território neutro em meio a um 

campo de guerra. 

Sobre vizinhança vamos relembrar Certeau (2017, p. 47), quando ele afirma que cabe 

ao sujeito compreender que “é preciso conviver, encontrar um equilíbrio entre a proximidade 

imposta pela configuração pública dos lugares, e a distância necessária para salvaguardar a 

sua vida privada.” Isso talvez possa nos fazer pensar no sentido de reconhecimento e 

pertencimento que se encontra nessa relação entre escola e bairro.   

Contudo, algumas pistas sobre a condição do bairro e da escola aparecem como pano 

de fundo, submersas em tantos afazeres da função, apresentados pela participante da pesquisa. 

Ela nos fala sobre, conforme ela chama inicialmente, alunos “problemáticos”. Título que ela 

procura explicar da seguinte forma: são alunos “que já estavam se metendo em coisas erradas 

aí fora”. Ela se refere a “fora” da escola como o lugar “problema”, em que oportunidades 

desencaminham os adolescentes. Enquanto vê a escola como um lugar do “caminho certo” ou 

o de “dentro”. Entendemos que a professora usa um jogo de palavras e que “tudo isto é apenas 

um duelo necessário que permite ao frequentador de um bairro enfrentar os limites do 
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interdito no jogo relacional” (CERTEAU; MAYOL; GIARD, 2013, p. 61), uma forma de 

comunicação que deixa pistas sobre o bairro, mas não a compromete. É conveniente manter-

se em silêncio; afinal, ela reside e trabalha naquele bairro.  

Ao mesmo tempo, quando pedimos que ela falasse sobre esse aluno problemático e se 

essa questão teria a ver com a violência armada, Pandora afirma não saber de que tipo de 

violência estamos falando. Ela também tenta se distanciar das notícias sobre o bairro que 

levamos e nos mostra uma escola que não deixa de funcionar, afirmando que existe, nesse 

espaço, uma “neutralidade”. No entanto, ela não deixa de falar dos conflitos que existem em 

comunidades vizinhas à escola, no entorno da escola e até mesmo dentro do prédio escolar, 

como veremos no decorrer dessa narrativa. 

Durante a nossa conversa com Pandora, apresentamos notícias jornalísticas e também 

informações do Aplicativo Fogo Cruzado sobre as invasões de facções no entorno da escola, 

como, por exemplo, o tiroteio ocorrido em junho de 2016, no bairro do Catumbi e Santa 

Tereza, no horário de entrada dos alunos. Foi um ataque à UPP por facções que “dominavam” 

aquela região. Como consequência, segundo fontes jornalísticas, o trânsito ficou parado até as 

11h da manhã nas principais ruas da região. Nessa mesma matéria jornalística, informaram que “os 

policiais pediram a motoristas para que se deitassem no chão até o fim da troca de tiros”.138 

Também foi informado que naquele dia as escolas não puderam funcionar e que, por volta das 

17h, ainda era possível ouvir disparos no interior das comunidades. 

Tal “lugar praticado” torna-se um “espaço praticado” à medida que os sujeitos passam 

a exercer sua vivência, suas experiências. Segundo Certeau (2017, p. 184), isso acontece 

quando “as pessoas caminhando pelas ruas criam textos e constroem seus próprios 

significados, e estes subvertem a lógica e a justificativa dos significados oficiais que lhes são 

atribuídos.” De forma que entendemos que essas ruas são ressignificadas por seus usuários 

através de suas ações, o que as transforma em “lugar praticado”. Para ilustrar a gravidade 

daquele evento de junho de 2016, escolhemos a imagem de uma pessoa pública da sociedade 

do Rio de Janeiro que estava passando pelas ruas do bairro no momento do tiroteio. Essa 

pessoa era o Cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. (Podemos dizer que 

o Sagrado e o Profano encontram-se em um ponto comum nas ruas da cidade do Rio de 

Janeiro). 

                                                 
138

 Disponível em: https://extra.globo.com/casos-de-policia/tiroteio-no-morro-do-fallet-complica-transito-na-

regiao-19482358.html. Acesso em: 11 abr. 2018. 
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Figura 8 – Dom Orani tenta se proteger do tiroteio atrás de um carro 

 
Fonte: Divulgação arqrio.org. 

O que nos chama a atenção não é esse episódio isolado, mas a sucessão de fatos 

ligados à violência e uso de armas de fogo que ocorrem nessa região. O uso de armas de fogo 

gera tensão, medo e “balas perdidas”. Diante disso, indagamos como a professora, e agora 

diretora da Escola Municipal das Chaves, percebe esse tipo de violência no bairro e no 

entorno dessa escola.  

Eu não peguei isso em 2003. Mas eu já ouvi falar que isso tinha aqui em 

2003. Entendeu? Então. Por exemplo, o entorno era mais violento. Naquela 

época, o Morro da Coroa era rival do Morro da Mineira. Eles trocavam tiros 

e a gente ficava no meio. Depois que entrou a UPP deu uma melhorada 

grande e eles [traficantes] também viraram um comando [facção]. Então... 

ficou um pouquinho mais tranquilo...  

No relato da professora encontramos alguns elementos que nos fazem refletir acerca 

da violência armada, da comunidade e da escola. Se, por um lado, em 2003 Pandora era a 

professora “novata” da escola, por outro, ela era moradora do bairro da escola, o que nos 

permite cogitar que as tensões de rivalidade do crime organizado eram seus conhecidos. Tanto 

que, durante o seu relato, ela nos esclarece que, com a chegada da UPP “deu uma melhorada”. 

E ainda informa a sua percepção quanto aos traficantes, ao demonstrar um conhecimento que, 

mais uma vez, nos chama a atenção e que produz a ideia de “organização e crescimento”, 

quando ela diz que os traficantes agora fazem parte de um “comando”, referindo-se, ao que 

tudo indica, ao novo modelo de associação que os traficantes vêm fazendo, isto é, unindo 

facções menores. Tal modelo parece visar uma unificação supostamente capaz de assegurar 

àquele “comando” um maior controle de bairros ou regiões urbanas. No entendimento de 

Pandora, tanto a UPP quanto a consolidação do crime organizado naquela região transmitem 
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uma certa tranquilidade. Portanto, há de se concordar que o bairro é vítima da violência 

armada, já que polícia e traficantes de drogas são usuários de arma de fogo em seus embates e 

confrontos. 

Essa narrativa nos faz supor que o espaço de “fora” da escola está sendo 

constantemente atualizado pelos transeuntes, que de alguma forma definem este lugar como 

um espaço marcado pelo anonimato, pela submissão, pelo medo. Por outro lado, o lugar de 

“dentro da escola” tornou-se, nas palavras da participante, o “lugar praticado”, ou melhor, o 

espaço “neutro”, ou talvez aquele espaço em que é possível que se transite o “todo” sem que a 

minoria se faça determinante. Dando a este “lugar praticado”, a escola, na sua visão, uma 

disposição histórica e cultural de lugar “sagrado”, que ela entende manter-se “isolada” das 

manhas e artimanhas dos caminhantes do bairro da escola.  

Pandora, diante do bairro, do contexto urbano e social, da instituição escolar, parece 

tomar para si o discurso que construiu à medida que fazia seu percurso naquele lugar 

praticado. Segundo Certeau (2017), “a arte de ‘moldar’ frases tem como equivalente uma arte 

de moldar percursos” (p. 166), nos levando a refletir sobre o que a participante diz sobre 

“estar dentro e estar fora” do espaço da escola. Não podemos deixar de dizer que “os lugares 

são histórias fragmentadas e isoladas em si”, condicionados ao cotidiano daqueles que ali 

moram, trabalham ou são apenas espectadores que passam. 

O que parece indicar que, para essa participante da pesquisa, todo esse cenário está 

“fora” do contexto escolar, pois, para ela, “dentro” da escola o “ambiente é outro”, dando a 

entender que a escola não parece ser atingida pelas tensões dos conflitos trazidas pelas 

disputas territoriais. A escola, nessa narrativa, nos parece um lugar conveniente para os alunos 

que moram e vivem naquelas comunidades. Ela explica: 

Na verdade, aqui na escola, a gente não tem problema nenhum com questões 

da comunidade, quer dizer, com a diversidade da comunidade. Nem com 

negócio de facção aqui dentro [prédio da escola]. Aqui dentro é território 

neutro. Eles [alunos] não têm esse negócio, assim: Ah! você é do Fallet e 

você é do comando X, ou, eu sou da Mineira do comando Y e por isso não 

pode estudar nessa escola. Aqui não tem nada disso. Nem os pais em época 

de reuniões... aqui eles não se metem em relação a isso. Nem as crianças 

com as crianças, nem os pais com as crianças, nem os pais entre eles e nem 

muito menos a escola com ninguém.  

Nessa narrativa, a participante apresenta a sua vizinhança e faz questão de dizer que 

não há problemas com a “diversidade dessa comunidade”, referindo-se às facções que naquela 

época estavam no comando da organização criminosa das comunidades locais. E em seguida 

faz uma divisão entre os “territórios” que ela acredita existir, destacando aquele que está “fora 
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da escola”, relacionado às disputas do crime organizado pelas comunidades locais, e aquele 

que ela vai chamar de “território de dentro da escola”, que considera como “território neutro”. 

O que seria um território neutro nesse contexto social? 

Neutralidade, segundo o Dicionário de Ciências Sociais (FGV, 1986, p. 814-815), 

“exprime a condição de imparcialidade ou não-beligerância na guerra, bem como os direitos 

ou deveres que dela decorrem para os Estados”. Na linguagem popular, significa manter-se 

fora da guerra, como se a escola não estivesse naquele “lugar praticado”. É possível perceber 

que a participante fala de um lugar blindado em que o seu papel é o de proteger os alunos e de 

“cuidados com o outro”. Para ilustrar sua concepção de território neutro e lugar de 

neutralidade, a professora reflete: 

A gente recebe alunos de todas as comunidades. Inclusive, hoje a gente 

recebe alunos de outros bairros. Eu tenho aluno de Jacarepaguá, que a mãe 

trabalha no Centro. Eu tenho aluno da Av. Brasil. Eu tenho aluno... de todas 

as comunidades do entorno. Tem gente do asfalto e tem gente também da 

comunidade. Eu tenho do Morro da Coroa, tenho Fallet, tenho do 

Fogueteiro, do Morro da Mineira... É... são muitas... Eu tenho do Morro dos 

Prazeres. Eu tenho do Morro do Turano... A maior parte é do Morro da 

Coroa e do Fallet. 

A intenção da professora ao mostrar quem são os alunos que frequentam a escola 

parece associada à sua necessidade de esclarecer que a escola é um lugar de encontros e que a 

tal neutralidade está relacionada a esse lugar que recebe, que se transforma no “espaço” 

educacional. Mas, ainda assim, há aí um componente social que precisa ser analisado, quando 

ela fala dos alunos que vivem no “asfalto e os que vivem em comunidade”. Qual seria a 

diferença?  

Nesse sentido, entendemos que a professora Pandora faz uma reprodução do lugar 

social, pois encontra na “diferença” de seus alunos uma forma de explicar a sua 

“imparcialidade” diante das “diversidades” dos sujeitos que frequentam a escola. Por esse 

relato entendemos como essa professora busca dar conta da sua nova função, isto é, da “vida” 

dos sujeitos dessa escola, incluindo a própria vida. Suas ações na função de diretora têm as 

mesmas características do seu comportamento enquanto professora. Ela nos conta que é 

fundamental saber acolher os alunos, e isso ela aprendeu vivendo a docência. E é a partir 

desse ponto de vista que entendemos que Pandora expressa a compreensão de que a escola é 

lugar de construir igualdade e não de reproduzir conflitos e exclusões. Encarando o seu papel 

(e a sua identidade) como a de uma profissional que tem responsabilidade não só com a 

segurança dos alunos, mas também em mostrar a eles e elas outras possibilidades para as suas 

vidas. Ainda que não tenha os recursos apropriados, ela segue no instinto. 
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E para esclarecer o seu pensamento ela conta o que é acolhimento numa situação de 

tiroteio. 

A reação de acolhimento nesse momento é por instinto. Eu acho. Não é um 

movimento de resistência, ou seja, aquele em que eu vou fazer diferente... Eu 

quero acolher essa criança e mostrar pra ela que o afeto pode mudar a sua 

vida. Mas assim, eu vou no instinto. Por exemplo, se eu vou estar no meio do 

tiroteio para tirar as crianças dali... isso é instinto. É nesse sentido que falo.  

Nessa citação podemos ver uma professora zelosa com seus alunos. Ela atribui o seu 

comportamento ao seu “instinto” e à necessidade do “cuidado sobre os outros”. Ela nos dá 

pistas de que seu impulso em proteger o aluno passa pelo viés do acolhimento, e esse 

comportamento pode ser parte do desejo de mostrar aos seus alunos que o afeto é 

transformador. E nas ações que ela nos relata parece sugerir algo que não passa pela 

racionalidade e sim pela emoção de estar ali para cuidar do outro. O trecho a seguir parece 

fundamental para se entender a sua “missão”, demonstrando que, em qualquer situação, 

mesmo em caso de tiroteio no entorno da escola, ela vai se posicionar, cuidando de seus 

alunos.  

Se eu vir, por exemplo, que tá correndo tiro ali. Eu não me escondo atrás da 

pilastra. Eu vou lá no meio do pátio e grito: “sai agora do pátio!” Eu não 

quero nem saber se a bala tá vindo na minha direção. Então, eu digo, é o 

instinto... Proteção. Instinto de proteção. É claro que de fazer o diferente 

também. Eu quero fazer o melhor sempre. Mas, o instinto que eu penso... de 

cuidar do outro em primeira mão, independente se eu vou estar passando 

perigo (grifos nossos). 

Algumas expressões usadas em seus relatos, como impulso de proteção e cuidar do 

outro, podem nos ajudar a entender o perfil de Pandora. Na primeira expressão percebemos o 

desejo de resguardar a integridade física e psicológica dos alunos. Soa como acolhimento, 

afeto, ação de fazer. Pandora, supostamente, opera dentro de um “movimento” de práticas 

comuns e de acordo com suas experiências particulares no “espaço praticado”. A escola e seus 

atores se amplificam, dando lugar a seu “modo de fazer”, que nada mais é do que o seu 

repertório de “táticas” de praticante ordinário (CERTEAU, 2017). 

Em outro momento, Pandora opera em seu “modo de fazer” (CERTEAU, 2017) o 

“cuidado sobre os outros” (DUBET, 2006), pois em sua narrativa há indícios de que esse 

“trabalho sobre os outros” sobrevive a uma forma também amorosa de agir, dando lugar ao 

ético, ao respeito pelo outro. 

Teseu, o participante diretor da escola estadual noturna que compartilha o prédio com 

Pandora, disse que está aprendendo a lidar com tudo isso, isto é, com esse contexto escolar. 

Ele conta que foi convocado para ser o “interventor” dessa escola e ele já sabia de alguns 
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eventos de violência armada no local. Ele não se omite ao dizer que: “Aqui [bairro da escola] 

você tem várias facções diferentes. Hoje é do Terceiro comando...”. Conta também que o 

motivo que o levou a vir para a escola foi a saída dos diretores. E em tom de brincadeira ele 

diz que, antes de assumir a direção dessa unidade escolar, ele foi bem claro com os seus 

superiores na Escola Estadual das Chaves Noturna.  

Vocês estão me colocando numa situação dessas, onde o diretor saiu expulso 

por uma pessoa da comunidade. E isso aconteceu duas vezes. O primeiro foi 

o Marinheiro e depois foi o Zeus. E outra coisa, tem um cemitério ao lado da 

escola, tem as comunidades em guerra, agora só falta o caixão. Vocês têm 

um? 

Teseu conta que ao chegar à escola percebeu uma grande insatisfação dos alunos, 

professores e funcionários. A secretaria era a única área da escola que funcionava 

diariamente. A secretária era uma pessoa conhecida da comunidade escolar e em geral; ela 

encontrava-se “lotada nessa escola há mais de 35 anos”. E foi com ela que ele tentou entender 

o que se passava naquela escola. Mesmo com todos os episódios de violência no entorno, ela 

era a pessoa a que todos recorriam quando queriam saber algo sobre a instituição ou os 

alunos. O que a mantinha na escola? Qual era a sua prática naquele contexto escolar?  

Teseu acrescenta que foi com ela que aprendeu a lidar com a comunidade. Foi ela que 

disse que ele deveria “aprender a ‘ouvir’ e ‘conhecer’ seus alunos, sua escola, com todos os 

diversos atores, o bairro, e em especial, a direção da escola do dia”. Parece que Teseu, por não 

querer ser “expulso pela comunidade”, como os diretores anteriores, resolveu seguir os 

conselhos de quem conseguiu ficar tanto tempo naquela escola.  

Comecei a agir diferente da minha ação na outra escola estadual. Eu comecei 

a perceber a clientela... Eu falei: Essa é uma clientela139 mão na cabeça. 

Preciso agir com mais conversa do que ação. Foi dessa maneira que eu 

comecei a atuar (grifo nosso). 

O que Teseu queria dizer com “uma clientela mão na cabeça”? Quem são seus alunos? 

Como gestor, mesmo que interino naquele momento inicial, o que ele parecia esperar que 

acontecesse naquela escola? Ao retratar os alunos como sendo “mão na cabeça”, ele usa um 

tipo de abordagem policial considerada um: 

[...] instrumento básico de controle de delitos e de manutenção da ordem 

social, pode ser descrita como um encontro entre o agente policial e 

                                                 
139 O participante da pesquisa sugere perceber os alunos como cliente ou clientela, dando a entender um tipo de 

filosofia de administração baseada na ideia de “Qualidade Total” na educação. Porém, como a investigação não 

tem como objetivo centrar seus estudos em tipos de gestão sugerimos aos leitores que se interessem pelo tema o 

seguinte autor: GADOTTI, M. Qualidade na educação: uma nova abordagem. In: Congresso de Educação 

Básica: qualidade na aprendizagem. 2013. Florianópolis. Anais..., Florianópolis: Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis, 2013, p. 1-18. 
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aquele(s) por ele interpelado(s), com base em uma suspeita fundada, em tese, 

em padrões técnicos e /ou discricionários (ANUNCIAÇÃO; TRAD; 

FERREIRA, 2020, p. 3). 

O uso da expressão “mão na cabeça” traz indícios de sua interpretação desse lugar a 

partir de suas experiências, de sua visão pessoal. Um lugar que se constitui, na sua expressão, 

como um espaço de violências. A interpretação que ele faz do aluno é tecida socialmente e 

naturalizada à medida que é usada, para além do ambiente policial, para caracterizar um 

determinado grupo social. Essa imagem nos faz refletir sobre as construções culturais que vão 

se produzindo e naturalizando diante de nossos olhos. Uma imagem de bairro, de escola e de 

alunos que os define a partir da desigualdade e discriminação em todos os sentidos, como 

“racial, de gênero, dentre outras, e que é gerada em contextos de relações desiguais de 

poder (político, econômico e institucional) historicamente construídas” (ANUNCIAÇÃO; 

TRAD; FERREIRA, 2020, p. 4). A imagem traçada pelo diretor tornou-se parâmetro para o 

seu discurso quando ele, antes mesmo de assumir a direção da escola, recebe informações 

sobre a saída de seus antecessores, que aparentemente ocorreu em decorrência de uma 

“ordem” de um aluno da escola, soldado do tráfico de drogas local. Desse modo, ele entra em 

contato com os alunos visando afastar um “novo problema” e conta que no seu segundo dia na 

escola aconteceu um episódio que lhe chamou a atenção: 

Eu estava aqui na sala [da direção] quando um aluno jogou uma bomba – 

aquele cabeção de nego − dentro da escola. Eu saí e fui ver... Olhei para o 

refeitório. Eu vi a fumaça. Fui até lá. Olhei, mas não falei com ninguém. Só 

rodei, rodei, rodei. Olhei o ambiente todo. Então, pensei: ele vai jogar 

novamente. Eu não vou falar nada. Porque eu não vou dar essa força pra ele. 

Saí de lá e fiquei do outro lado desse corredor, observando. Não deu outra! 

Ele jogou novamente. Eu fiz a mesma coisa. Rodei, rodei, rodei. Só que 

dessa vez já estava na hora do jantar e ele entrou no refeitório. Lá ele ficou 

conversando com alguns colegas. Aí eu fui até ele e em seu ouvido lhe disse 

(ninguém ouviu): “Faz o seguinte, parceirinho, vai agora na minha sala que 

eu preciso conversar com você. Estou te aguardando.” 

A narrativa de Teseu marca um jogo entre aluno e professor. Nesse caso, o foco está 

na direção da escola. Esse é o “lugar” sensível nesse momento. Teseu foi investido como 

interventor. Sua imagem é a de alguém que veio da Seeduc/RJ com a meta de “olhar” o que os 

professores e alunos estavam fazendo e como se comportavam sem um líder. Seria sua missão 

“consertar” o que estava dando errado? Afinal, três diretores em menos de três anos foram 

“expulsos” daquela escola. Ou seria uma forma de chamar a atenção para aqueles alunos, para 

a comunidade escolar? 

Esse tipo de situação era novo para Teseu e, segundo ele, não parecia ser novo para o 

aluno. Teseu descreveu que um aluno, ao entrar na sala da direção, “chegou cheio de marra” e 
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perguntou: “Quê que houve, diretor? O quê que você quer?”. E Teseu prossegue: “Nesse 

momento, pensei que precisava ser paciente, então, respondi: ‘Em primeiro lugar, muito 

obrigado pela recepção que você me fez. Eu cheguei ontem e você já soltou fogos hoje’.” A 

ideia, segundo Teseu, foi usar o diálogo como meio de aproximação.  

Esse diálogo de que nos fala Teseu é marcado por uma linguagem celebrada, nesse 

momento, pela palavra falada, que representa “um acontecimento” (CERTEAU, 2017) que irá 

interferir naquela realidade. Essa linguagem é um ato político, mais significativa ainda 

naquele momento, pois, embora pareça pacífica, é uma forma de comunicação banhada pela 

política, pelos códigos sociais, sobre os poderes daquele lugar. E como nos conta Teseu, “ele 

sorriu”. Nesse momento, o diretor nos disse que para ele havia uma possibilidade de se 

entender com aquele aluno. Mais precisamente, ele acreditou que a conversa seria amigável e 

continuou o discurso. 

“Cara, olha só, você é morador da comunidade, não é?” Ele respondeu: “Sou 

sim.” Continuei. “Você viu o que você fez? Você soltou um negócio desses e 

os caras lá em cima vão pensar que é outra coisa. Olha o problema pra você. 

De repente eles jogam tiro aqui pra baixo. Quem estará na linha de tiro pode 

ser você, parceiro.”  

A intenção, segundo Teseu, era sensibilizar o aluno para o acontecido. Quebrar o gelo 

entre eles, mostrar que ele conhecia os códigos válidos na comunidade. Mas será que 

conhecia mesmo? Esse seria um passo para novos movimentos com os alunos. Ele nos disse 

que sempre agiu assim em suas salas de aula e não iria mudar essa rotina. Teseu chama a 

atenção para o fato de que foi naquele momento que ele começou a atuar na escola como 

diretor. Ele nos disse que naquele episódio ele queria ser acolhedor, mostrar o quanto queria 

ajudar: “Queria mostrar, justamente, o perigo que ele mesmo estava correndo.” Certamente, o 

aluno corria perigo, mas todos os que estavam naquele ambiente também corriam. Podemos 

questionar, nesse caso, a afirmação do diretor sobre o uso das armas de fogo pelos supostos 

traficantes. Seria possível prever o alvo em um tiroteio entre traficantes? Por isso, a hipótese 

traçada pelo diretor pode ser entendida como fruto de uma representação “idealizada da 

situação” (GOFFMAN, 2014). O que sugere, a nosso ver, que, ao buscar interagir com o 

aluno, esse diretor sente-se competente diante do fato acontecido, embora seja seu primeiro 

dia na escola.  

Teseu, mais uma vez, apresenta uma pista um tanto enigmática. Ele nos conta que esse 

aluno que jogou a “bomba” na escola em 2017 “continua na escola e não vai sair tão cedo. Ele 

vai e volta. Vai e volta o tempo todo”. Seria esse aluno uma espécie de olheiro do tráfico de 

drogas? Seria ele um aluno que tem na merenda escolar a sua meta? Teria esse aluno 
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problemas de aprendizagem? Parece ser aquele que fará as “intromissões inoportunas” 

(GOFFMAN, 2014, p. 226). Teseu conta que quis mostrar àquele aluno, e consequentemente 

aos demais, que o que ele fez não foi correto e poderia trazer consequências. Porém, 

observamos que foi usado o “poder das leis locais, do bairro, da comunidade”, “dos caras lá 

em cima”. Quem são esses? As leis da escola foram usadas pelo diretor quando ele chama o 

aluno para conversar. Esse é o seu papel. No entanto, esse diretor entende que exemplificar 

com as leis do tráfico de drogas pode surtir mais efeito? Pode silenciar as ações dos alunos? 

Nesse contexto podemos refletir sobre o papel que esse diretor se propõe a representar 

naquele momento. Sob tensão, influenciado pelo contexto em que se situa, ele imagina o que 

fazer para se aproximar daquele aluno. Para Goffman (2014, p. 48) “seu desempenho tenderá 

a incorporar e exemplificar os valores oficialmente conhecidos pela sociedade e até realmente 

mais do que o comportamento do indivíduo como um todo.” Ele parece ter tentado representar 

para o tal aluno, e agora para nós, “um papel ideal”, ao projetar uma imagem que nos 

convença do seu papel de diretor.  

O cenário, por sua vez, é convidativo ao “novato”, o novo diretor, influenciado pelos 

cantos midiáticos sobre o bairro, pela imagem dos policiais armados em frente à escola, pelos 

tiros ao vento traçando a escuridão da noite, pelas aulas reduzidas para proteção de todos os 

alunos. Esse cenário parece revelar aquilo que “todo mundo já sabia”, como nos diz esse 

diretor, “esse é/ou parece ser um bairro conflagrado pela violência armada”.  

Mas Teseu também nos traz uma imagem de escola acolhedora e assistencialista, ao 

afirmar que esse aluno que o recebe com a tal “bomba” vê a escola como um lugar aonde ir, 

para jantar e ter sua vida social. Pode-se pensar que esse aluno represente não todos os alunos, 

mas o interesse de muitos em conhecer os limites daquele sujeito que resolve acolher aquela 

escola em que “ninguém” deseja ficar, o “novo diretor”. Estaria por trás desse comportamento 

do aluno um sentimento de abandono social? 

Teseu parece ver nesse episódio um marco entre a sua gestão e as dos demais. Ele 

possivelmente está certo. As impressões deixadas por Teseu na comunidade escolar e, ao 

mesmo tempo, a atitude adversa do aluno contra esse novo elemento de autoridade na escola 

mostram que há uma interação sendo construída. Mais do que isso, toda essa encenação entre 

aluno e professor vai além do que testemunhamos e sentimos sobre as imagens. Conforme 

Goffman (2014, p. 90), “vemos muitas vezes que a fachada pessoal do ator é empregada não 

tanto porque lhe permite apresentar-se como gostaria de aparecer, mas porque sua aparência e 

maneiras podem contribuir para a encenação de maior alcance.” Ambos, aparentemente, 

conseguiram de alguma forma estabelecer um limite nessa atuação diante dos alunos, de seus 
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grupos e de si mesmos. 

A nossa entrevista acontece em 2018, ano em que ele deixou de ser interventor para 

ser o diretor eleito diretamente pela comunidade. Por isso, ele acha que há um sentimento 

conflituoso em relação à chegada de um diretor que não pertence àquela comunidade, com sua 

forma de tratar o aluno sem gritos e com diálogo, e com o modo de se dirigir aos professores 

de sala de aula, aos de extraclasse e aos outros funcionários. Ele reflete sobre o sentimento 

daquela comunidade escolar sobre a direção da escola:  

Eu diria que aí tem uma mistura de muita coisa. Que envolve também essa 

questão da comunidade, do tráfico e tudo o mais. Tem aí a insatisfação dos 

próprios professores em relação ao próprio governo fazendo o que está 

fazendo com a classe de professores, com a Educação. Eu fico triste. Eu 

tenho uma tristeza muito grande de não poder dar mais do que eu posso. 

Infelizmente, muita coisa a gente não pode fazer. Não se pode dar um passo 

maior do que a perna. 

Nesse momento, Teseu para de falar e pede um tempo para recomeçar. Depois de um 

copo d’água, ele se refaz e diz que, mesmo sabendo dos riscos ao subir num ônibus para ir à 

escola num horário noturno numa área considerada por todos como perigosa, ele o faz com a 

certeza de que será o melhor para aqueles alunos. Ele considera o Catumbi um bairro “um 

pouco violento...”, e apresenta o entorno da escola dizendo:  

Você tem no entorno um pouquinho de perigo. Precisa ter um pouquinho 

mais de cuidado a partir de determinada hora da noite. É que fica tudo mais 

deserto. Principalmente depois que o mercado principal daqui da região 

fecha. Esse aí fecha por volta das 21 horas, às vezes, antes... depende do 

clima da região. A gente fica de olho... Eles [mercado] sabem melhor do que 

a gente (grifos nossos). 

Como podemos perceber, há no discurso de Teseu uma preocupação com a linguagem, 

ou melhor, com a arte de dizer. Esse operador da linguagem usa, supomos, sua experiência 

para operar a linguagem sem “improvisações” (CERTEAU, 2017). Ao dizer aquilo que é 

conveniente ou “permitido” na sua função e naquele “lugar praticado”, ele informa apenas o 

que está na superfície daquele bairro, aquilo que todos podem esperar.  

Teseu mostra que é muito difícil reger uma escola com tantos desafios, ainda mais nos 

moldes de uma gestão pautada, ao que tudo indica, na concepção de empresa. Ao destacar o 

“cliente”, referindo-se ao aluno; e a clientela, referindo-se ao alunado, ele parece se apoiar no 

paradigma da administração empresarial como referência para a gestão escolar. Essa forma de 

gerir uma escola sugere a ideia de uma instituição produtora e reprodutora de políticas 

construídas de “cima para baixo” e de “fora para dentro”, sempre numa concepção de 

hierarquia. Paro (1997, p. 136) entende que “a Administração Escolar precisa saber buscar na 
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natureza própria da escola e dos objetivos que ela persegue os princípios, métodos e técnicas 

adequados ao incremento de sua racionalidade”. Dessa forma, acreditamos que a referência 

trazida por Teseu passa pelas normas da Seeduc/RJ e são legitimadas pelos atores da escola.  

Qual seria a racionalidade posta na gestão de uma escola que enfrenta desafios como a 

falta de segurança pública? Pensando essa racionalidade como uma atividade que constitui um 

resultado, dada a administração da escola e seus sujeitos, das regras e normas oficiais e 

construídas no cotidiano da escola (FERREIRA, 1999). O que pensam esses professores ao se 

deparar com situações “improváveis” em outras escolas de sua origem social que são 

obrigados a resolver? Teseu mais uma vez nos conforta e diz:  

Esse ambiente conflagrado provoca mais essas tensões. É porque está todo 

mundo e a própria comunidade à mercê dessa situação. Qualquer coisa que 

aconteça em qualquer comunidade próxima já reflete aqui. Porque eles 

[alunos, funcionários e professores] ficam com receio. Muitos deles [alunos, 

funcionários e professores] vão subir para suas comunidades. O fato de subir 

já é um problema muito sério para eles (grifos nossos).  

E essa demanda acaba provocando tomadas de decisões do gestor que pode parecer 

aos olhos da Seeduc/RJ uma falta de controle, de autoridade. Teseu explica que, devido a essa 

situação, a escola tem muitos problemas de funcionamento:  

Aqui tem sim. Tanto é que aqui a gente tem horário reduzido. Horário 

reduzido, devido à questão da localização, da situação toda. Eu não consigo 

manter a escola aberta. Ir até as 22h40 ou 22h50... Eu não consigo fazer isso. 

Vamos no máximo até 22 horas ou até menos, como umas 21h30, 21h... no 

máximo, depende do clima (grifos nossos). 

Teseu não se abstém de revelar as intimidades administrativas da escola − ao 

contrário, ele certifica que há problemas e deixa escapar o sentimento sobre o seu limite na 

função de diretor. Longe de querer ajuizar os fatos e acontecimentos da escola narrados por 

Teseu, é relevante lembrar que “dentro das paredes dos estabelecimentos sociais encontramos 

uma equipe de atores que cooperam para representar à plateia uma dada definição da 

situação” (GOFFMAN, 2014, p. 256). Nesse caso, a representação que Teseu mostra é a do 

professor que é convocado a estar naquela escola sem ter tido uma “boa” oportunidade de 

escolha. Portanto, aceita e precisa aprender a lidar com o aluno, que, antes de tudo, parece 

perceber a fragilidade da função de diretor e, de alguma forma, usará meios para medir os 

“novos” limites propostos por esta instituição. 

A participação de Pandora e Teseu possibilitou algumas reflexões iniciais e intrigantes 

acerca da construção profissional docente na função de diretor. Um aspecto que não nos 

propomos a abordar, mas que não podemos deixar de assinalar é a diferença de gênero que 
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marca as duas narrativas. Pandora assume o cuidado e o impulso em razão das 

responsabilidades da função, enquanto Teseu afirma sua esperteza no trato com os alunos, 

bem como sua inteligência em ouvir os colegas mais experientes. Teseu, aparentemente, deixa 

a sala de aula para uma sala de direção. Essa nova sala representa o “lugar” da autoridade 

máxima da escola, porém ela não é a única. Alguns pontos soam como pistas deixadas pelo 

caminho sinuoso dos participantes de nossa pesquisa. Dentre essas reflexões podemos apontar 

as principais mensagens captadas: a definição de que a escola é um território neutro; a ideia 

de proteção ligada ao instinto como uma ação inconsciente, maternal, dando lugar para aquilo 

que não se aprende na formação de professores, que está em cada um e que aflora quando 

seus alunos estão em perigo; a oportunidade de fazer a diferença na profissão docente; o 

cuidado com os outros; o diálogo como exercício disciplinador; a insatisfação do professor 

com a precariedade de trabalho; a invisibilidade institucional e o “protocolo” em dias de 

tiroteio no entorno da escola como algo que também não foi ensinado na formação de 

professores e é somado à sua prática escolar. 

Essa primeira dupla demonstra que, não obstante estarem num mesmo prédio e mesmo 

bairro, as formas de ver e desenvolver suas práticas diferem em alguns pontos. Teseu tem uma 

visão do bairro e da escola como “lugar complexo e de perigo”, ao passo que Pandora, 

moradora daquele lugar, percebe que os vizinhos não impactam o seu cotidiano escolar. Ela 

entende que há problemas com os tiroteios que acontecem no entorno da escola, mas isso não 

significa prejuízo para seus alunos. 

Ser diretor dessas escolas pode parecer uma continuidade profissional para os 

participantes da pesquisa, porém vimos nessa seção que eles têm uma preocupação que 

excede a daquele docente em sala de aula, e que se volta ao “todo” da escola e não somente à 

sua sala de aula, seus conteúdos e procedimentos. Para dar conta da função eles usam da sua 

maneira as regras do próprio, mas se reapropriam dessas regras impostas para as redes dentro 

daquilo que lhes convêm e modelam suas ações naquelas escolas. Certeau (2017) chama tal 

comportamento de bricolagem. Essa forma de redescobrir numa função seria o ponto da 

transformação identitária desse docente? O que ele perde e que ele ganha nessa posição?  

5.2.2 As “religiões diferentes” dentro do mesmo bairro: eufemismo do medo 

A segunda dupla de professores diretores é composta por Atenas e Mnemósine, ambas 

diretoras em escolas no bairro do Caju. 
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Atenas, a visitante caminhante ordinária, é uma jovem diretora que nos pareceu 

insatisfeita com a sua nova função como já foi sinalizado anteriormente. Em nossa conversa, 

mostrou-se solícita, porém reservada, especialmente quando a conversa enveredou pelo 

ambiente escolar, a vizinhança, o bairro da escola e as tensões geradas pelas disputas 

territoriais marcadas pela violência armada causadas pelo crime organizado. 

Ao abordarmos esses temas, observamos que o diálogo se retraiu, e com muito 

cuidado foi sendo diluído pela participante da pesquisa, de modo que as informações sobre a 

escola perpassassem as propostas administrativas e pedagógicas desenhadas por ela e pela 

equipe da escola. Contudo, mesmo com a escassez de informações sobre o “clima”140 de 

insegurança, Atenas revela indícios de eventos que marcam o ambiente escolar nesse 

contexto. 

Atenas afirma que “são muitas as comunidades” ali, referindo-se não aos moradores, 

mas, em nosso entender, às facções criminosas que atuam naquele bairro, pois imediatamente 

ela argumenta: “Em um bairro pequeno como o Caju, você tem a presença de três facções 

dentro dele.” E isso, a nosso ver, mostra seu conhecimento sobre o que estamos falando, e 

ainda o seu espanto sobre a questão. A existência de uma ou mais facções numa mesma área 

não é uma surpresa para esta pesquisa, mas o fato de estarem em constante movimento no 

entorno da escola, sim, chama a nossa atenção. Afinal, quais seriam as marcas deixadas nas 

trajetórias desses professores? Por que eles continuam nessas escolas? Quem são e o que 

esperam fazer nesse lugar de ensino/aprendizagem? 

No final de 2017, um pouco antes da entrevista, o jornal Extra Online noticia que a: 

“Guerra entre facções rivais no Caju deixa mais de 2 mil alunos sem aulas.141 

A guerra entre facções fez com que o Comando Militar do Leste (CML) 

reforçasse a segurança no entorno do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, 

localizado no bairro. Segundo informações da Polícia Civil, no início da 

noite de quarta-feira, traficantes do Comando Vermelho (CV) tentaram 

tomar o Caju, dominado por criminosos do Amigos dos Amigos (ADA). Os 

confrontos deixaram dois suspeitos mortos — um de cada quadrilha — e 

dois moradores feridos sem gravidade. A tentativa de invasão está sendo 

investigada pela 17ª DP (São Cristóvão), responsável pela área. A suspeita é 

de que os bandidos que tentaram a invasão sejam oriundos de diferentes 

comunidades dominadas pelo CV, como Complexo do Alemão, na Penha, 

além de Nova Holanda e Parque União, ambas no Complexo da Maré. 

Essa notícia faz menção a duas facções rivais em disputa por território no bairro do 

                                                 
140

 Vamos usar a expressão “clima” no sentido metafórico usado nas Ciências Sociais, isto é, “expressão 

metafórica que expõe características dominantes das atitudes coletivas e públicas [...]” (FGV, 1986, p. 200), 

sugerindo a ideia de “temperatura”, “atmosfera”, nas situações mais diversas e adversas da sociedade.  
141

 Disponível em: https://extra.globo.com/casos-de-policia/guerra-do-rio/guerra-entre-faccoes-rivais-no-caju-

deixa-mais-de-2-mil-alunos-sem-aulas-22079132.html. Acesso em: 12 dez. 2017. 

https://extra.globo.com/casos-de-policia/arsenal-de-guerra-tem-seguranca-reforcada-apos-confronto-entre-faccoes-rivais-no-caju-22077626.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/arsenal-de-guerra-tem-seguranca-reforcada-apos-confronto-entre-faccoes-rivais-no-caju-22077626.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/dois-mortos-em-guerra-do-trafico-no-caju-na-zona-portuaria-do-rio-22074264.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/dois-mortos-em-guerra-do-trafico-no-caju-na-zona-portuaria-do-rio-22074264.html
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Caju. Atenas parece não se abalar mesmo quando mencionamos essa notícia. Ela nos conta 

que “só no ano passado [2017] é que teve esse problema [tiroteio] de fechar a escola, aqui! 

Porque nas outras escolas do bairro isso acontece direto. Aqui só aconteceu daquela vez e o 

problema não foi aqui, mas na entrada do bairro”. Nesse caso, precisamos lembrar que no 

bairro do Caju, até aquele momento da pesquisa, havia somente uma entrada e uma saída.  

Novamente, Atenas busca amenizar os impactos da violência relacionada ao uso das 

armas de fogo entre civis que fazem parte do tráfico de drogas. Ela deixa transparecer que 

essas investidas violentas não repercutem na rotina escolar. Ela argumenta que a escola fica 

“fora” de comunidades e, portanto, é menos atingida pelos confrontos armados. Vejamos: 

 

Então, das escolas do bairro, somos os menos atingidos. Aqui em frente não 

tem tiroteio. Isso não acontece muito. O problema são as saídas do bairro. 

Mesmo assim, em dias de tiroteio, a gente não dispensa os alunos porque as 

operações [policiais] sempre acontecem pela manhã, muito cedo, na hora de 

entrada da escola. A escola não fecha. E também, quando tem operação, 

tiroteio, os alunos simplesmente não vêm. Eles não saem de casa porque lá 

onde moram já não dá para sair (grifos nossos).  

Ao dizer que a escola é “menos atingida”, ela não nega que haja tensão nem que isso 

altere o cotidiano da escola. O fato de a escola não fechar não significa que se mantenha 

trabalho efetivo nessa instituição. Mesmo com poucas palavras, Atenas deixa escapar que há 

tiroteios no entorno da escola e que isso modifica a forma como a escola vai abrir naquele dia. 

Ela também argumenta que “o problema são as saídas do bairro”, e quanto a isso, importa 

lembrar que esse bairro, como falamos anteriormente, tem somente uma entrada (rua dos 

cemitérios) e uma saída, o que o faz ainda mais “controlado” pelos traficantes de droga e pela 

polícia. E esse modelo de estrutura não parece ser confiável para quem, em momento de 

confronto, esteja “dentro” do bairro. Mas, de qualquer forma, ela quer demarcar o fato de que 

o que acontece fora da escola não chega a afetar o seu clima de neutralidade.  

Mais uma vez aproveitamos para questionar a situação apresentada nesse diálogo com 

as professoras na função de diretoras. Ter tiroteio próximo à escola ou no bairro da escola 

certamente pode expressar modos diferentes de sentir o “clima do bairro”. No entanto, ao 

colocar uma lupa em cada espaço percebemos que as consequências da insegurança social 

acabam na escola. Alunos sem aula. Escola fechada. Isso mesmo. 

Atenas, um caminhante ordinário, nos fala que tem passado seus dias na escola. Ela 

entra cedo e é a última a sair, e parece entender que isso faz bem para o seu trabalho na 

escola. 
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Você conhece todo mundo. Você conhece o funcionamento da escola porque 

está aqui todos os dias. Então, eu acho que você tem uma visão menos 

superficial da escola. Tem propriedade para saber as fraquezas, as 

potencialidades... E você precisa estar mais tempo em um lugar para 

conseguir identificar isso (grifos nossos). 

Nessa narrativa a participante nos fala de alguns documentos, dentre eles, o Plano de 

Gestão ou o Plano da Escola. Esse documento traz um conjunto de ações que deve ser 

elaborado coletivamente pelos atores sociais da escola (pais, professores, funcionários, 

estudantes...). Nele vamos encontrar termos como: operacionalidade, gerenciamento 

pedagógico, financeiro, contábil etc. O documento também registra as fraquezas e 

potencialidades daquela unidade escolar. Contudo, não percebemos nessa narrativa um 

suposto estudo sobre a “violência armada no entorno da escola”. No entanto, mesmo não 

apresentando um “aprendizado oficial sobre segurança pública”, Atenas dialoga sobre sua 

visão a respeito de segurança direcionando seu pensamento e seu entendimento sobre o tema.  

Em nossa concepção, Atenas tem a “capacidade de mobilizar diversos recursos 

cognitivos para enfrentar um tipo de situações” (PERRENOUD, 2000, p. 15). Como é 

possível perceber, quando ela dá sentido ao papel da escola e da sua nova função; pensa numa 

escola “em tempo de paz” e para isso faz movimentos constantes para que a escola seja um 

ponto de referência para seus alunos e professores. Ela fala: 

A gente queria desenvolver mais na escola a participação dos alunos para 

que eles se sentissem donos da escola, responsáveis por ela... Trazer essa 

consciência de pertencimento foi o que a gente mais tentou investir nesse 

ano de 2018. Investimos na formação do grêmio e na eleição dos alunos 

representantes. Eu acho que a gente tem que deixar as decisões nas mãos 

deles porque fica uma coisa muito infantilizada do tipo: “Os alunos não 

precisam ter nenhuma responsabilidade. A escola é uma coisa que a gente 

[especialistas] decide.” E isso não é assim. O movimento tem que ser outro 

(grifo nosso). 

Assim como nos demais prédios das escolas municipais, no prédio dessa escola 

encontramos uma faixa de tecido branco com a inscrição “Aqui é um lugar de paz”142 e é na 

construção desse projeto na escola que, segundo Atenas, há espaço para “se colocar no lugar 

do outro”. Observamos que esse deslocamento de comportamento também está associado à 

importância de os alunos encontrarem na escola o seu “espaço” de ser e estar. Como Atenas 

disse: os alunos têm que ser ouvidos. Eles têm que ter participação ativa na escola. Eles 

                                                 
142 Embora já tenhamos falado sobre o projeto, entendemos ser importante mencioná-lo sempre que possível, 

para lembrarmos das mortes em escolas provocadas pelo uso de armas por civis e policiais no entorno das 

escolas. Essas faixas serão estendidas nas 1.537 escolas do município e nas 22 vilas olímpicas que hoje fazem 

parte da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Elas traduzem o início da campanha pela paz que a 

Rede de Ensino começa a promover no Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?id=6896238. Acesso em: 3 ago. 2020. 
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precisam dividir o trabalho com a gente porque a gente não consegue sem eles. É preciso 

educá-los para que sejam emancipados e participativos. Isso nos remete mais uma vez a 

Perrenoud (2000, p. 154), quando o autor reflete ainda sobre os dilemas éticos de quem se 

propõe a trabalhar “onde a sociedade se desfaz” e manifesta o possível ridículo de postular 

grandes princípios em tal situação. 

Mnemósine, por sua vez, como moradora do bairro da escola, fala que é conhecida por 

todos e que também conhece bem os seus vizinhos. É a nossa próxima docente participante da 

pesquisa. Ela conta: “O nosso datashow foi roubado... agora tem o alarme... antes não 

tínhamos. Aqui é um lugar complicado... mas não acredito que seja gente aqui de dentro do 

Caju. Gente da comunidade não rouba a comunidade.” Essa linguagem abstrata para nós seria 

“um estilo, uma maneira de falar. É a festa efêmera. Surge como o absurdo” (CERTEAU, 

1995, p. 95). Nesse caso, o que Mnemósine quer nos dizer? Do ponto de vista de Certeau 

(1995, p. 10), “toda cultura requer uma atividade, um modo de apropriação, uma adoção e 

uma transformação pessoais, um intercâmbio instaurado em um grupo social.” Sob essa 

perspectiva, seriam os códigos aprendidos e constituídos pela cultura local que margeiam a 

linguagem de Mnemósine. 

É interessante perceber que não é só o “tiroteio” que acontece nas ruas do bairro que 

modifica as ações das pessoas, dos moradores e dos caminhantes ordinários. Existe um 

mecanismo que invade a fala de nossos atores e nos faz questionar: o que acontece com as 

pessoas que ali vivem, transitam ou apenas visitam, que passam acreditar em códigos sociais 

construídos culturalmente e passam a fazer parte dos discursos dos sujeitos do bairro? 

Mas Mnemósine, assim como Atenas, acredita que aquela escola está localizada em 

uma rua tranquila em vista de outras escolas, inclusive do mesmo bairro. O que pode nos 

servir de parâmetro para a fala de Atenas, que também considera aquela escola situada em 

lugar “sem muitos problemas”. Ela nos conta: 

Quando eu dava aula lá dentro da Chatuba [comunidade do bairro do Caju] 

tinha uma senhora que morava na rua da escola. Era ali a minha rota de fuga. 

Quando tinha tiro, ela me convidava para ficar na casa dela. Me oferecia até 

para dormir, caso precisasse. Eles, os moradores, tinham um carinho com a 

gente...  

Como podemos ver, Mnemósine tem uma experiência concreta quando se trata de 

trabalhar em área conflagrada pela violência armada. O sentido que queremos dar a esse 

episódio é o de narrar “um acontecimento exterior a mim”, atribuindo a ele o “princípio da 

subjetividade, reflexibilidade e da transformação”, conforme observou Larrosa Bondía (2011, 

p. 6). A experiência que Mnemósine tem na prática como professora de sala de aula, e que 
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provavelmente colabora com a sua nova função, parece estar relacionada com a sua 

representação do bairro por ser moradora, e também por exercer a profissão nesse lugar.  

Sua experiência no bairro parece ter sido um dos critérios para a antiga diretora fazer o 

convite para função de direção. Assim, ela inicia a gestão sem conhecer a nova função. No 

entanto, seu aprendizado para ocupar esse “lugar” se faz através do suposto “conhecimento” 

dela sobre a comunidade e da comunidade em relação a ela. E sobre isso ela tem algumas 

hipóteses para se manter na direção da unidade escolar.  

Eu imagino que pelo meu bom relacionamento com todo mundo. Eu moro 

aqui, então, conheço muito o jeito do pessoal daqui. O jeito de tratá-los, de 

lidar com as situações... Porque você tem que saber lidar. É uma área 

perigosa... Difícil... Você trabalha com filhos de “fulano” de “beltrano” 

(grifos nossos). 

Para Mnemósine, esse cenário não a desmotiva em sua trajetória como professora. Ela 

afirma: “Isso não me causa transtorno. Mas as religiões diferentes dentro do bairro... A gente 

vive no meio disso, então você começa a ter suas táticas.” A que táticas a participante se 

refere? A sua narrativa traz uma espécie de “delinquência” nos moldes da sociedade atual. Ela 

usa metáforas para falar eufemisticamente de algo que burla as estruturas sociais, que 

apresenta uma desordem social causada pela violência armada. 

E é a partir desse seu pressuposto que entendemos que a participante da pesquisa 

acredita que a escola seja um espaço resguardado dessa violência. Ela nos diz que o que pode 

influenciar é quando “tem problemas” entre eles [facções criminosas] mesmos, isto é, do lado 

de “fora” da escola. Nesse caso, ela fala de táticas para suas “práticas cotidianas”, isto é, ela 

usa a sua criatividade, suas táticas auspiciosas para recriar as suas ações (CERTEAU, 2017). 

Ela o faz de forma silenciosa, operando no terreno do adversário e atenta às brechas, e assim 

consegue abrir a escola para o seu verdadeiro fim, a educação formal. E isso, segundo a 

entrevistada, pode acontecer neste caso: 

A gente usa a lógica... Está tendo tiro, tem que parar tudo! E hoje em dia tem 

o fuzil. Você já viu o tiro de fuzil como é? Você já viu de perto? Nossa 

senhora, aquilo é assustador. Aqui, quando tem algum problema mais cedo, 

você pode contar que aquela noite vai ser muito fraca. Só os alunos que 

moram aqui perto e não nas comunidades vão surgir. As mães ficam com 

medo. Agora quando o problema acontece e eles já estão em sala de aula, 

elas [mães] avisam. Começam a ligar para a escola. E eles [alunos] mesmo 

comunicam pelo WhatsApp. Já vão se comunicando. Já descem para me 

avisar para fechar o portão. E ninguém sai. Aqui é assim: teve tiroteio, 

enquanto não acalma, enquanto a UPP não avisa que pode liberar, enquanto 

os pais não vêm buscar, eu não libero, ainda mais se for menor.  

Ao dizer que usa a “lógica” para tratar a violência armada no entorno da escola e no 
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bairro, Mnemósine parece admitir que não lhe foi dado qualquer tipo de assistência técnica e 

institucional para enfrentar a realidade em que a sua escola está inserida. Parece que ela 

precisa acionar o seu bom senso e até mesmo o senso comum construído a partir de seus 

conhecimentos e experiências no bairro, tendo como ponto de partida as informações sobre as 

consequências de um tiroteio próximo à escola. É necessário perceber que o “sistema de 

comunicação no bairro, é fortemente controlado pelas conveniências” (CERTEAU; MAYOL; 

GIARD, 2013, p. 55). A participante, cautelosa, se organiza naquele bairro a partir de um 

conhecimento pessoal e profissional que lhe dá subsídios para suas caminhadas de sujeito 

ordinário. Com isso, ela articula e busca informações locais das famílias, das mães, dos 

alunos e da UPP para decidir se a escola deve ser fechada ou mantida aberta e se deve liberar 

ou não seus alunos e professores. 

Mnemósine nos conta que ainda em sala de aula, como professora de Geografia, já 

dormiu nessa escola por causa de tiroteio no entorno. Ela conta: “Eu já dormi aqui... Fiquei 

presa aqui... A polícia faz uma barreira, ninguém passa para lá, os ônibus não viram mais 

aqui, eles viram aqui na porta e saem pelo cemitério.” Alguns alunos não puderam sair e 

voltar para casa. O lugar seguro seria a escola. Mas, como diretora, foi uma situação tensa e 

foi preciso decidir e agir. Por isso, ela só libera os alunos quando o “clima” da região está 

tranquilo. Ela lembra que, como diretora: 

Já fiquei na escola com os alunos duas vezes. Sabe o que eu fiz uma vez para 

segurá-los aqui dentro? Falei: “Vamos encher a cara de Coca-Cola”. 

Comprei refrigerante aqui ao lado, botei eles na sala dos professores. Estava 

muito calor, liguei o ar e falei: “Vamos ficar aqui conversando”. Eles ficam 

muito agitados. Eu os segurei até as mães virem buscar. Por isso, eu sou a 

última a sair. Duas vezes e sozinha porque não tinha adjunto naquela época. 

A última foi o ano passado [2017]. 

Diante dessas situações uma pergunta surgiu no meio da conversa: Como o medo pode 

transbordar e se transformar em correntes que impedem o “fazer” administrativo e 

pedagógico? E imediatamente, sem pestanejar, ela responde:  

Medo? Total. Você está aqui fazendo matrícula e se entrar um estranho você 

não o vê. Eu fiz a matrícula de todos os alunos e não ficou ninguém sem ser 

atendido. No último dia, o de maior movimento, eu saí daqui à meia-noite e 

a pé. Fiz isso porque eu gosto. Gosto de ver os alunos entrando para a escola. 

O medo aparece não somente na voz de Mnemósine, mas, outras vezes, nas falas dos 

demais participantes da pesquisa. Compreendemos que o fato de Mnemósine “pertencer a um 

bairro [morar e trabalhar], quando corroborado pela pertença a um meio social específico, 

vem a ser uma marca que reforça o processo de identificação de um grupo determinado” 
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(CERTEAU; MAYOL; GIARD, 2013, p. 85). De forma que esse sentimento narrado por 

Mnemósine, que se dedica à escola e ao atendimento aos alunos de forma ampla − “Fiz isso 

porque eu gosto” −, pode ser um indicador de sua possibilidade de colaborar com as pessoas 

do seu bairro. Seu discurso sugere que ela sente que é preciso pensar nas pessoas que vivem 

no bairro do Caju e que necessitam de escolas e outras instituições.  

Quanto ao sentimento de medo explicitado ou percebido nas falas dos participantes da 

pesquisa, como no caso de Mnemósine, recordamos que, segundo Samira Bueno e Renato 

Sérgio de Lima (2018, p. 10), “a população que reside nas comunidades vive oprimida pelo 

mundo do crime e pelo Estado que deveria garantir sua segurança.” Cada vez são mais 

frequentes as notícias de tiroteios em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro. Numa 

pesquisa publicada no livro Rio sob intervenção (2018), lemos que “30% dos habitantes da 

cidade vivenciaram a experiência de ter ficado em meio a um tiroteio nos últimos doze 

meses”; por aí podemos ter noção da dimensão da crise que atinge a cidade do Rio de Janeiro. 

E “os moradores das comunidades também foram proporcionalmente mais vítimas de balas 

perdidas (9%) do que o restante da população (7%)” (BUENO; LIMA, 2018, p. 11). É de se 

esperar que esse clima de insegurança que prevalece na cidade do Rio de Janeiro possa 

influenciar as políticas públicas educacionais. 

Mnemósine lamenta ter uma escola de apenas um turno para gerir. Ela nos conta que 

gostaria de ajudar mais a sua comunidade e acredita que o governo do Estado tenha uma 

dívida com o bairro quanto ao número de escolas. Segundo a participante, “no Caju tem 

escolas, mas nos faltam escolas de três turnos, que pudessem atender o ensino médio pela 

manhã, tarde e noite”. Existe, como podemos observar, um olhar para o bairro que difere da 

diretora da escola municipal. Para Mnemósine, é importante manter os adolescentes e adultos 

em seu bairro e proporcionar-lhes uma estrutura escolar que possa mantê-los no ensino médio. 

Ela conhece aquela realidade e sente que o governo estadual poderia dar mais atenção a essa 

“falta” que marginaliza socialmente os sujeitos ordinários. 

Notemos que Mnemósine não quer que as escolas daquele bairro sejam fechadas, ela 

fala em algo que possa mudar a vida daqueles jovens e suprir uma suposta lacuna com relação 

aos prédios escolares à disposição da educação. Ela acredita que as escolas municipais 

deveriam ser reorganizadas para ocupar prédios distintos das escolas estaduais, para que o 

estado pudesse viabilizar o ensino médio em três turnos, a fim de oferecer aos estudantes 

outras opções de horários que não prejudiquem aqueles que precisem trabalhar para sustento 

próprio ou de suas famílias, e também para retirar das ruas jovens e adolescentes. Registre-se 

que no depoimento de Mnemósine não há qualquer discurso de vitimização ou de desânimo 
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dos moradores e frequentadores do bairro.  

Mnemósine define a docência como “ato de amor”; e Atenas, como acolhimento. Elas 

parecem ver nos atores da escola a vida que é vivida, real. E assim elas buscam, a nosso ver, 

uma relação que possa uni-las aos demais atores de forma orgânica. Orgânica no sentido de 

formar parcerias, encontrar no coletivo a representação de sua gestão. Tal organicidade pode 

não ser totalmente abrangente, mas elas tentam e buscam alcançá-la, sugerindo uma relação 

amorosa, mas ao mesmo tempo comprometida com o outro, e, nesse caso, com a 

transformação social, a mudança cultural desses diretores das escolas. 

Convidamos aqui o leitor à reflexão sobre a expressão “empatia”, identificando o 

termo como uma forma de “compreensão do comportamento de outrem com base na própria 

experiência e comportamento” (FGV, 1986, p. 392). Talvez esse sentimento explique ou se 

aproxime de uma representação que vem sendo uma marca nos depoimentos de nossos 

participantes: o esforço para que seus alunos tomem consciência de suas condições a fim de 

que possam modificá-las. E frequentemente tentam fazê-lo usando suas próprias histórias de 

vida, como exemplo de que é possível superar as dificuldades socioeconômicas de suas 

famílias.  

Atenas e Mnemósine também deixam escapar, em seus silêncios ou em pequenos 

gestos, a ausência do estado na garantia da segurança pública de seus bairros, de suas escolas 

e de seus atores. Em nenhum momento podemos perceber se essas diretoras receberam 

alguma orientação para exercer suas funções nesses territórios conflagrados pela violência 

armada e tomar suas decisões sob o peso dessa responsabilidade. Há um “protocolo” comum 

para os dias de tiroteio no entorno da escola nos discursos dos diretores; no entanto sua 

origem não é clara. 

Por outro lado, como podemos notar, tanto Atenas quanto Mnemósine parecem ter 

uma relação positiva com a comunidade escolar. Com efeito, cada uma delas, nesse “novo” 

lugar da docência, estão, aparentemente, se (re)descobrindo e (re)aprendendo a lidar com as 

representações que uma função desperta nos “outros” e em si. E é nesse processo de 

construção profissional que, a nosso ver, se estabelecem, ao longo da trajetória docente, as 

identidades articuladas ao processo de socialização e realizadas a partir das ações das práticas 

cotidianas e do espaço que é culturalmente marcado. Também acreditamos que não há como 

desprezar a interpretação de sua própria história socialmente construída (DUBAR, 2009). 

Nossas participantes têm similaridades e diferenças que atravessam os seus discursos e 

imprimem suas lideranças, suas escolhas e seus “modos de fazer”.  
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5.2.3 “No pé da Covanca”: juntos e misturados no cotidiano escolar 

A terceira dupla é Têmis e Quíron, que nos encantou com sua visível união. Os dois 

diretores − ela no município, ele no estado; uma à tarde, o outro à noite − são moradores de 

um bairro vizinho próximo à escola que fica no Tanque, um bairro de Jacarepaguá. Esse 

bairro tem abrigado tensões territoriais marcadas pela presença do tráfico de drogas, milícias e 

operações policiais, de forma mais intensiva e ostensiva do que nos outros bairros que foram 

visitados nesta pesquisa. Percebe-se essa característica diferenciada nas publicações 

jornalísticas pesquisadas, quando, a partir de 2016, o tema violência armada figura de forma 

cada vez mais frequente. Mas, como nos fala Quíron (2018), ainda com ar sorridente, não é de 

agora que esse bairro se encontra nas páginas dos jornais. Para exemplificar que o tema não é 

novo naquele bairro, ele recorda que em 2007 foi lançado o filme Tropa de Elite 2, que 

mostra o cotidiano de uma comunidade. Poderia ser qualquer comunidade do Rio de Janeiro, 

mas era a Covanca. E ele diz:  

Nós estamos no “pé” da Covanca! Nós somos a escola do Tropa de Elite 2. 

Isso mesmo, no filme a comunidade filmada e descrita é a comunidade da 

Covanca e nós estamos... lá. Trabalhar aqui e em escolas que têm em seu 

entorno a violência do crime organizado, eu digo, é uma experiência única 

(grifo nosso). 

A “experiência única” de que fala Quíron nos instiga a refletir sobre a realidade 

docente em meio à violência armada. Em seu depoimento, parece emergir uma crítica à 

formação e ao treinamento dos diretores para lidar com os procedimentos e formas de gerir 

uma escola nesses bairros. O que deduzimos da fala de Quíron é que foi a prática do dia a dia 

que lhe deu aporte para desenvolver o seu trabalho e o de sua equipe ali, no campo das 

diversidades. Ele e os demais diretores parecem dominar no dia a dia as “maneiras de fazer” 

próprias que os tornam conhecidos e reconhecidos naquele espaço social, o que lhes dá 

autoridade e legitimidade para estarem naquele local. 

Perguntamos a Têmis sobre o seu trabalho e suas impressões sobre os vizinhos de 

bairro. Ela nos respondeu dizendo: “A gente atende [alunos] a Covanca, Renascer, uma parte 

da Caixa-d’água que é a Covanca”, referindo-se às comunidades instaladas no bairro. Ela 

calmamente nos diz o seguinte: “A palavra certa para demonstrar meu sentimento sobre essa 

escola é ‘gratificante’. Isso porque, mesmo com toda a violência [armada], você tem uma 

função social, lidar com o lado humano.” A professora está se referindo ao papel social da 

escola pública. Ela parece perceber a escola pública como um lugar de afetividade ou da 

ordem da afetividade que ela pensa que deveria ser. Nesse sentido, podemos entender que há a 
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produção de um espaço que vai além da proposta de ensinar/aprender. O espaço é o que foi 

construído a partir das práticas do lugar. (CERTEAU, 2017). O que nos sugere que Têmis 

acredita que, de certa forma, o valor da escola pública perante a sociedade transcende os seus 

objetivos formais, ressignificando o seu papel, dando-lhe um novo sentido, propondo um 

novo caminho: de familiaridade, de empatia, de caráter afetivo. Para ilustrar o seu sentimento, 

Têmis conta: 

Às vezes, um responsável de aluno chega aqui desesperado e encontra um 

porto seguro. E essa fama de violência [armada] não interfere diretamente no 

processo escolar. Interfere na ausência do aluno que não pode vir por causa 

do tiroteio. Mas aí a gente tem como chamar esse responsável para a 

responsabilidade. 

Para Têmis, a escola é “um porto seguro”, e ela acredita que dentro da escola exista 

uma suposta neutralidade sobre os problemas de segurança que acontecem fora. Nessa 

narrativa encontramos outros pontos que precisam ser destacados. A obrigação formal de ter 

que responder sobre a ausência do aluno esbarra na “autoridade dos traficantes” e nos 

problemas de circulação que o estudante e sua família não podem superar com facilidade e 

podem levá-los à morte. 

Diante da pergunta se a escola é fechada em dias de tiroteio, a entrevistada responde: 

Eu não vejo nada assustador, assim... Já teve momentos em que a gente 

decidiu não trabalhar porque houve tiros. A gente já encontrou projétil 

dentro de sala de aula. Mas a gente tem mães que ligam e informam o que 

está acontecendo na comunidade. Essas mães são confiáveis e só vão avisar 

se realmente estiver perigoso.  

Em vista das evidências de tensões que envolvem a violência armada no bairro, estaria 

essa narrativa sendo construída sob a luz da naturalização desse fenômeno social ou estaria 

essa docente buscando apresentar as novas dificuldades nas escolas? Por outro lado, o 

sentimento de pertencer ao bairro se expressa na confiança de que as mães não deixariam seus 

filhos em situação de risco e avisariam a escola sobre qualquer movimento estranho, tão logo 

percebessem. 

Têmis repete que é na Praça Seca que está o foco do conflito e que isso não chega à 

escola do Tanque. E explica mais uma vez: “Nós estamos nesse grupo porque a gente recebe 

os alunos que estão saindo de lá e vindo para cá.” Esse responsável que busca a escola, de 

acordo com Têmis, considera que “aqui é um campo mais tranquilo”. E numa tentativa de 

esclarecer a condição da escola diante das outras do mesmo bairro ela conta:  

Eu te diria que estou nos bastidores [como se a escola estivesse distante de 

tudo que acontece naquele bairro]. A gente já teve algumas situações em que 
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foi mais atuante, isto porque muda. No momento [tensão do tiroteio] é no 

Bateau Mouche; outro momento foi no Jordão... outro no São José...  

As referências apontadas pela entrevistada são das favelas em conflito na região de 

Jacarepaguá. Na sua opinião, a divulgação da imprensa é um exagero, um “espetáculo” que a 

mídia insiste em apresentar. Como se, ao desenhar o bairro de forma desarticulada da cidade, 

promovendo um espetáculo que amplia os sentidos do “sujeito ordinário”, o fizesse para 

chamar a atenção do público e obter a audiência desejada. Ao dar aos acontecimentos um 

corpo, produz, através de seu discurso, um espaço articulado. Na expectativa certeauniana, “a 

imprensa representa esta articulação do texto no corpo mediante a escritura” (CERTEAU, 

2017, p. 215). Os textos jornalísticos, ao repetir os fatos e os acontecimentos, formam, 

conforme Certeau (2017, p. 215), “calçamentos e caminhos, redes de racionalidades através 

de incoerência do universo.” Mas, como vimos nos capítulos anteriores, há indícios de que 

essa escola sofra mesmo com eventos de tiroteio no bairro, e com isso se esvazie. 

Quíron, por sua vez, apresenta um discurso ilustrativo, isto é, cada versão sobre os 

fatos é alinhavada com a história política brasileira. Um professor de História na pele de 

diretor. E, de forma crítica, ele nos diz que não há formação teórica nos cursos para a 

formação docente, como falamos anteriormente, sobre segurança contra o tráfico de drogas, 

milícias ou operação policial.  

Nós temos operações policiais que durante muito tempo eram esporádicas, 

hoje, em 2018, elas são quase que diárias. E uma operação policial numa 

comunidade desse tamanho, que tem enraizamento na Grajaú-Jacarepaguá, 

no Lins, na Praça Seca... hoje, estamos falando do Complexo da Covanca. 

Ele se interliga geograficamente com a Praça Seca, com o Lins e com a 

Grajaú-Jacarepaguá.  

Quíron usa de seu conhecimento para nos falar sobre o bairro da escola. Ele usa o 

termo comunidade de forma idêntica aos demais professores participantes da pesquisa. A sua 

narrativa desenha e organiza os aspectos que fazem esse bairro ser visto como uma 

“comunidade”, isto é, “um locus territorial específico, geralmente limitado”. (FGV, 1996, p. 

229). Nessa forma de pensar parece “que as pessoas interagem dentro de um complexo 

institucional local, que propicia uma vasta gama de serviços básicos” (FGV, 1996, p. 229), 

mesmo não sendo a sua responsabilidade, e isso ocorre com a participação dos sujeitos 

ordinários ali presentes. Esses sujeitos, desse ponto de vista, conhecem as “regras do bairro”. 

E ele faz uma analogia entre a informação e a ação dos moradores dessa comunidade usando 

o seguinte argumento: 

about:blank
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Então, você imagina o que é um dia de operação policial. O município já 

começa sem aula de manhã, porque as mães já não descem com os filhos. A 

aula não acontece no turno da tarde porque ninguém mais saiu e a noite o 

aluno que chega à escola é aquele que está desde cedo na rua trabalhando. 

Porque a pessoa que mora na comunidade, que não saiu de casa pela manhã 

não vai sair à noite para estudar. Ou pode vir para a escola aquele que mora 

fora da comunidade.  

A narrativa do participante da pesquisa, mais uma vez, articula o espaço de “fora” de 

casa e o de “dentro” na escola em seu discurso. Ele também usa o momento para mostrar a 

diferença das escolas estaduais das demais. Essa é uma característica das escolas Estaduais, 

pois a maioria atende alunos do Ensino Médio ou EJA. Nesse aspecto podemos dizer que é 

uma vantagem sobre o município. Mas isso não significa que as escolas, mesmo em prédios 

compartilhados, funcionem da mesma forma. E Quíron explica: 

O Estado tem muito essa característica, isso porque, como somos escolas em 

menor quantidade – apesar de estarmos em comunidade... − nós atendemos 

alunos de fora da comunidade. Hoje temos em torno de 300 pessoas toda 

noite. É um universo gigantesco. A gente vai aprendendo... Esse é o grande 

barato da coisa. 

Observando sua narrativa, buscamos em Certeau (2017) a seguinte definição para 

“região”, que consideramos significativa para nós: “a ‘região’ vem a ser [...] um espaço criado 

por uma interação”, sugerindo a ideia de “antidisciplina” que pode ser pensada a partir da 

ideia de vigilância, mas também como uma forma inventiva dos caminhantes ordinários 

(CERTEAU, 2017), os frequentadores desse bairro. Daí se segue que, num mesmo lugar, há 

tantas “regiões” quantas interações ou encontros entre programas. Quíron nos conta: 

Nós temos microcomunidades dentro da Covanca. Então, você tem o 

“Pendura Saia”, a “Caixa-d’água”, que é o que sai na Grajaú Jacarepaguá, no 

Lins. Então, a Covanca é algo que as pessoas só ouvem falar, mas não tem 

noção. Eu brinco com meus alunos – e eles adoram – que até o 850 a gente 

negocia bem, de 850 para cima a gente vai ter que negociar com mais 

calma... Porque é outro universo. A cada 100 números que você sobe na 

Estrada da Covanca você tem um universo diferente. Então, aqui na nossa 

comunidade nós temos situações que são extremamente complexas. Por 

exemplo, órgãos do município têm dificuldade em subir a comunidade para 

atender alunos em situação de risco. 

Tanto Quíron quanto Têmis nos falaram sobre os atendimentos específicos, dos alunos 

faltosos. E esse trabalho tem sido feito com a ajuda da comunidade escolar.  

Em caso de situações de risco que a gente identifica na área doméstica. Por 

exemplo, o aluno faltoso que pode não ter ido por um problema com o pai ou 

com o padrasto ou com a mãe ou com o irmão mais velho que está no 

tráfico, ou pode ser da menina [menor] que se casou com um homem do 

tráfico. A gente tem que fazer o trâmite burocrático. É que até aos 18 anos o 

Conselho Tutelar precisa ser notificado. Se for necessário é preciso notificar 
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ao juizado, ao ministério público, ao Cras143 e Creas.144 E nós temos, como 

órgão público, dificuldade de acessar a comunidade (Quíron).  

No caso de Têmis e Quíron, podemos dizer que suas falas se complementam. Mesmo 

que Quíron diga que a escola “está localizada” no centro do “furacão”, isto é, próxima às 

agitações causadas pelas disputas do tráfico de drogas, milícias e operações policiais, e Têmis 

diga que o problema da vizinhança não interfere em seu cotidiano, ambos parecem falar de 

uma mesma escola. Uma escola pública que tem Educação Infantil, Ensino Fundamental I e 

Fundamental II e Ensino Médio, independentemente de seu prédio compartilhado. Ou seja, 

falam como a gente gostaria que fosse nas outras escolas. Um mesmo prédio, diferentes faixas 

etárias e níveis de ensino, mas uma única escola: a escola do bairro, da comunidade. 

O que nos impressionou nessa dupla, além do entrosamento profissional que pode ser 

visto na rotina da escola, foi o uso comum de termos como alunos da comunidade e alunos de 

fora de comunidade; alunos em situação de risco; operações policiais; função social, lidar com 

o lado humano; naturalização desse fenômeno social. O uso de um “protocolo” em dias de 

tiroteio no entorno da escola como algo “improvisado”. 

Esse aparente entrosamento de Têmis e Quíron nos dá a impressão de que os desafios 

da escola − como a manutenção da estrutura, a organização das salas de aula, do pátio da 

escola, dos acessos aos “protocolos” de atendimento à comunidade, e o uso das demais áreas 

comuns entre as escolas municipais e estaduais, que fazem parte de suas rotinas − são 

compreendidos dentro de um contexto de interação profissional. Isto é, a “interação face a 

face [...] como influência recíproca dos indivíduos sobre as ações uns dos outros” 

(GOFFMAN, 2014, p. 28), definida a partir do encontro de uns com os outros.  

Os dois, Têmis e Quíron, parecem construir itinerários identitários que podemos 

considerar semelhantes quando se trata de vida profissional nas escolas. Mesmo nos 

parecendo ter uma direção um tanto centralizada em suas mãos, ambos parecem construir 

identidades docentes – isto é, identificação com as funções docentes, de quem atua na sala de 

aula, diretamente com os alunos, que acompanha o desenvolvimento deles e se preocupa com 

a pessoa de cada aluno − na função de diretor e parecem fazê-lo a partir de uma concepção de 

pertencimento, isto é, concebido através de um papel social, que, segundo Goffman (2014, p. 

28) pode ser definido como: 

                                                 
143 Centro de Referência de Assistência Social. Disponível em:  

https://www.1746.rio/portal/servicos/informacao?conteudo=988. Acesso em: 14 jul. 2020. 
144

 Centro de Referência Especializado de Assistência Social: Disponível em: 

https://www.1746.rio/portal/servicos/informacao?conteudo=989. Acesso em: 14 jul. 2020. 
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[...] a promulgação de direitos e deveres ligados a uma determinada situação 

social, podemos dizer que um papel social envolverá um ou mais 

movimentos, e que cada um destes pode ser representado pelo ator numa 

série de oportunidades para o mesmo tipo de público ou para um público 

formado pelas mesmas pessoas. 

Desse modo, nos atrevemos a dizer que talvez esses atores estejam compenetrados em 

fazer seus próprios números, convencidos de que essa interpretação da realidade seja a 

“verdadeira realidade” daquele cenário (GOFFMAN, 2014). 

A esse respeito, pensamos na construção das identidades docentes em campo de 

atuação sob a perspectiva do conceito de Claude Dubar (2009). Segundo esse autor, “essas 

formas identitárias são inseparáveis de relações sociais que também são formas de alteridade”. 

E é nesse sentido que destacamos o contexto dos participantes da pesquisa, seus alinhamentos 

profissionais, o grupo social ao qual pertencem, incluindo o de trabalho, e outras narrativas de 

identificação que pudemos observar. E essas maneiras de identificar os sujeitos nos ajudam a 

perceber as ações desses docentes dentro de uma instituição pública intermediada por uma 

série de códigos prontos e determinados por alguém que está “fora” do dia a dia escolar.  

Como afirma Dubar (2009, p. 72-73), “a esse Nós composto de próximos e de 

semelhantes corresponde uma forma específica de Eu que se pode chamar Si mesmo 

reflexivo. É a face do Eu que cada um deseja fazer reconhecer por outros ‘significados’ 

pertencentes à comunidade de projeto.” Isso vai ao encontro da ideia de identidade, interação 

com o seu grupo e ocorre, a nosso ver, pela identificação e empatia com a condição do bairro, 

da escola e de seus sujeitos ordinários. 

5.2.4 “Minha vizinhança tem dono e minha escola, afeto” 

A quarta dupla, Gaia e Hélio, são diretores de escola de prédio compartilhado. São 

vizinhos do bairro da Cidade de Deus e parecem ter as mesmas intenções quanto à gestão da 

escola, uma vez que em seus discursos imprimem a concepção de uma gestão afetuosa. Tanto 

um como o outro nos disseram que o “afeto” é o caminho para se chegar até o alunado, os 

professores e a comunidade em geral. Mostram empatia com aquelas pessoas do bairro e da 

escola. Quando falamos da relação com o outro devemos ter em mente que essa é uma 

categoria central nos estudos de Certeau (2017), sobre a qual ele se debruça na busca pelo 

outro e para compreendê-lo. A esse respeito, podemos refletir sobre qual seria a relação de 

afeto desses professores em seu trabalho docente nessas escolas. O que seria “afeto” para 

eles?  
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Gaia vê a escola como “uma panela de pressão”. Ela diz que a escola recebe os alunos 

da Cidade de Deus, Anil, Gardênia Azul, Rio das Pedras e outros bairros de Jacarepaguá. Ao 

se referir a esses locais, ela nos conta que “todos esses bairros são altamente perigosos”. Essa 

afirmação parece ser movida pela memória de eventos de trocas de tiros entre facções, entre 

facções e policiais, e com a chegada da milícia nessas disputas de poder, de marcações 

territoriais. 

Foi possível observar nas narrativas de Gaia a proximidade das falas midiatizadas, das 

famílias e dos próprios alunos. A entrevistada nos conta que trabalhar nessa escola já foi mais 

difícil e relata: 

Uma das maiores barreiras quando fui convidada para ser adjunta foi 

aprender a lidar com isso [violência armada], eu tinha muito medo. Não é de 

uma pessoa acomodada, mas eu tinha muito medo disso. E enquanto eu era 

adjunta, eu tinha medo, mas... eu não estava de cara, eu não estava ali, de 

peito aberto. 

Como adjunta ela não ficava de frente nos atendimentos. Havia uma outra pessoa que 

se responsabilizava pela escola e seus atores. 

Hoje, estou de peito aberto. Hoje, eu vou para o meio da rua separar briga. 

Eu não sei com quem eu estou falando. Hoje, o cara chega aqui e diz assim: 

“Cadê a diretora?” Às vezes, tem pais que chegam aqui mais cedo e pedem 

para me chamar. Então, alguém que está no portão me chama: “Gaia, tem 

um pai que tá matando um leão...” Eu digo: “Manda vir conversar comigo.” 

Eu não sei se é porque eu sou muito calma, essa minha forma de falar, de 

receber... Mas o atendimento é feito e tudo termina bem. Eu não sei onde 

busco força, eu não sei de onde vem. A única coisa que eu não deixo 

acontecer é uma pessoa entrar para conversar comigo de óculos escuros. Eu 

tenho horror quando alguém vem falar comigo de óculos escuros, eu falo: 

“Pode tirar, por favor?” 

Nessa trajetória profissional, Gaia narra não somente experiências, mas sentimentos. 

Como um docente aprende a lidar com a violência? Ela conta que, como diretora, tem vivido 

alguns dramas que acaba dividindo com as famílias que a procuram ou com alunos que 

sentem que ela pode ajudá-los. Ela relata que, no mês de março de 2018, veio uma mãe para 

falar com ela sobre sua filha, aluna da escola. É que como diretora ela agiu com rigor em uma 

ação disciplinar quando tirou essa aluna da escola e passou para uma outra escola. Uma 

medida preventiva, comum nas escolas para conter a indisciplina, segundo a entrevistada. 

Como a família não ficou satisfeita, a mãe da adolescente foi até lá. Porém, segundo Gaia, 

antes de iniciar a conversa, a mãe da menina disse: “Ah, meu filho [traficante de drogas da 

Cidade de Deus] botou a pistola na cintura e disse que vinha pra cá para conversar com a 

senhora.” Ao que Gaia retrucou: “Por que ele não veio? Podia ter vindo.” Vejamos o final do 
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diálogo entre Gaia e a mãe de sua aluna: 

“A senhora podia ter vindo junto com ele, assim eu poderia explicar para ele 

que o responsável pela aluna não é ele e sim a senhora. Contudo, não 

deixaria de atendê-lo. E vou lhe dizer mais uma coisa: o dia em que eu 

deixar de ter uma atitude que é da minha competência por medo de ameaça a 

senhora não vai me ver sentada nessa cadeira.” A mãe imediatamente disse: 

“Olha, eu não estou lhe ameaçando!” E eu respondi: “Claro que não! A 

senhora jamais faria isso, eu lhe conheço.” No entanto, no fundo, eu 

pensava: “Cruzes, ela me ameaçou sim!” 

Esse diálogo não nos pareceu algo fácil e muito menos comum numa escola. Ou não 

deveria ser. Não é o que se espera dentro de uma escola. Professores, como Gaia, 

experimentam uma nova linguagem que permeia as relações sociais nos bairros em que 

trabalham, revestidas de uma simbologia que, muitas vezes, traz significados culturais de um 

grupo social que não é o seu.  

Esse diálogo talvez não expresse o sentimento entre duas pessoas que interagem de 

fato. Mas mostra um jogo de palavras que produz sentido e tem uma cultura própria. Se de um 

lado há a mãe de uma aluna “indisciplinada”, do outro há a diretora que joga com sua 

(suposta) autoridade governamental.  

Gaia conta que, certa vez, um policial dirigiu-se a ela e disse: “Diretora, a senhora não 

fique aqui [escola] até mais tarde. A senhora é figurinha marcada!” Depois disso, ela nos 

conta que recebeu um recado do que ela chama de “homem lá de baixo”, referindo-se ao 

traficante “chefe” da Cidade de Deus. 

Ele me disse para ficar tranquila, que nada iria acontecer comigo e nem com 

meu carro. Então, eu não sei... Eu não sou católica, aquela carola, fervorosa 

de... Eu não faço acordo nenhum. A associação de moradores inclusive já me 

convidou pra ir lá conversar com o cara e eu disse: “Eu não vou! Se ele 

quiser vir conversar comigo, até sirvo um cafezinho pra ele, mas eu não vou 

lá não.” 

Se antes de se tornar diretora, em sala de aula ou como adjunta, ela sabia da condição 

em que trabalhava naquela escola, hoje, como diretora, ela está à frente e precisa lidar com 

todos os tipos de situações. Sabe que seus vizinhos são articulados e dominam os espaços 

deixados pelo poder público. Nesse caso, Gaia parece entender que seja conveniente manter-

se afastada desses vizinhos, mostrando que conhece as regras do bairro como espaço público. 

Considerando que “o bairro aparece assim como o lugar onde se manifesta um engajamento 

social ou, noutros termos: uma arte de conviver com parceiros (vizinhos, comerciantes) que 

estão ligados a você pelo fato concreto, mas essencial, da proximidade e da repetição” 

(CERTEAU; MAYOL; GIARD, 2013, p. 39). Se, por um lado, Gaia retrata o lado ácido do 
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bairro da escola, por outro ela não desiste do seu trabalho. Ela não parece naturalizar esse 

espaço vivido; ao contrário, ela aprende a usar “táticas astuciosas” para manter a escola 

aberta. 

Gaia tem encontrado alguns desafios nessa escola enquanto diretora e conta que tem 

uma comunidade diferenciada e muitas vezes lida com algumas pessoas com as quais é 

necessário tomar cuidado. 

A ronda escolar foi para o carro... Eu falei assim: “Olha, melhor você baixar 

a sua voz para falar comigo. A guarda municipal está aqui ao seu lado, eu 

posso mandar lhe prender por desacato ao servidor público... Eu estou no 

exercício da minha função e você está gritando comigo e está me 

desacatando.” Aí ele olhou para o guarda e disse: “Com ele não farei nada. 

Ele me deu a maior moral com a minha bicicleta, agora a senhora eu encho 

de porrada.” Aí o guarda municipal, nesse momento, foi para o carro e eu 

fiquei lá e falei: “Dá que eu quero ver! Na frente de todo o mundo, que você 

sai daqui direto para a delegacia!” Aí ele recuou. Eu não sei de onde eu tirei 

essa força. 

Gaia disse que sempre atende aqueles que a procuram. A ideia é que no exercício de 

sua função ela seja respeitada. Mas nesse dia ela precisou alertar o sujeito que a procurava, 

pois ele parecia exaltado. Desse modo, Gaia o informou de que, conforme previsto no Art. 

331 da Lei 2.848/1940 do Código Penal, “desacatar funcionário público no exercício da 

função ou em razão dela: pena − detenção, de seis meses a dois anos ou multa”. Tal situação 

nos mostra que para estar à frente de uma escola é necessário ter conhecimentos que vão além 

da teoria, que é preciso saber lidar com as diversidades que a função requer. Mas ela mesma, 

ao conversar conosco, faz uma reflexão: 

Tenho muitas preocupações nessa escola. Aqui eu tenho usuário de droga; já 

tive traficante que veio pra escola com a roupa toda suja de terra e se 

escondeu num canto da sala. O que eu posso dizer é que eles [traficantes ou 

usuários] estão começando muito jovens. Eles vão à escola. Eu abraço todos 

eles [alunos], eu beijo todos eles... O afetivo, para mim, é importante e 

necessário!  

Por que para Gaia o “afetivo” é importante e necessário? Gaia sabe que os filhos dos 

traficantes e eles próprios frequentam a escola que ela dirige. Em sua prática usa o afeto como 

“arma” nas relações sociais desenvolvidas no espaço escolar. Um novo aprendizado na 

docência sobre as relações sociais, os limites dessa relação e as tensões que as envolvem 

parecem construir uma nova cultura escolar, a cultura do silêncio. Uma cultura que já faz 

parte daquela comunidade em que a escola está inserida. Esse comportamento, supomos, 

transforma as práticas e as rotinas cotidianas desse docente. Mas não “muda”, a priori, as 

configurações do bairro, as normas do governo e das secretarias sobre a rotina da escola. 
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Os participantes de nossa pesquisa não raramente expressam em suas narrativas 

sentimentos como emoção, paixões, afeto, afetividade, amorosidade para definir o seu modo 

de pensar e agir. No caso de Gaia, parece que ela percebe que no ambiente “ácido” em que 

trabalha “falta” o que ela parece considerar afeto. De acordo com o dicionário (FERREIRA, 

1999, p. 62) afeto é a “denominação atribuída a sentimento de carinho e ternura; estima ou 

afeição.” Pode-se ter pelo outro um sentimento de amor, estima, apego, simpatia, ternura, 

carinho, admiração e dedicação. Tudo isso pode ser um conjunto de sentimentos que estão 

ligados às vivências e experiências desses docentes na função de diretor.  

Hélio, por sua vez, como dissemos anteriormente, é um professor de Química que 

sentiu necessidade, pois não acreditava na postura da sua antecessora, de se tornar diretor da 

escola onde ele trabalhava. Conhecia seus alunos, o bairro e a vizinhança, e isso não o 

impediu de pleitear a nova função; ao contrário, ele viu na função uma oportunidade em sua 

trajetória docente. Ele, assim como Gaia, garante que o limite com a Cidade de Deus não o 

preocupa, embora revele que há influência no desenvolvimento da rotina escolar. E de forma 

argumentativa nos diz: “preciso deixar claro que isso [situação de violência armada] acontece 

em todos os lugares porque estamos no Rio de Janeiro”. E nos dá o seguinte exemplo: 

Os policiais, em operação, fecharam a rua. Aqui, apesar de estar próximo da 

comunidade [limite com o bairro da Cidade de Deus], não estamos próximos 

da zona de conflito. Mas meus alunos estão. E eles avisam que não virão à 

escola. A gente já teve uma situação em que o conflito foi muito próximo e 

eu não os deixei sair. 

A narrativa de Hélio é parecida com a de seus colegas de outras escolas públicas, 

especialmente a de sua colega diretora da escola municipal que compartilha o prédio com ele. 

E assim como os demais professores, Hélio segue um protocolo relatado por outros diretores 

nesta pesquisa. No entanto, novamente, não ouvimos que tal protocolo tenha sido algo 

“aprendido oficialmente”, isto é, em cursos ou treinamentos junto à Secretaria de Educação. 

Se houve algum tipo de preparo para lidar com as situações de tensão decorrentes da violência 

armada, isso não foi revelado nas entrevistas.145 O que observamos, quando existe uma lacuna 

de orientação de gestão de crise, é que os diretores tomam suas decisões com base na sua 

formação pedagógica e experiência docente. 

Sobre esse tema, Hélio argumenta: 

Sobre a violência que o uso das armas [de fogo] provoca, posso dizer, o 

medo, o terror... e isso atinge as escolas, as pessoas... o bairro. O que posso 

dizer é que os conflitos que resultam no fechamento da escola não são de 

                                                 
145

 Ainda que os ddiretores não tenham mencionado, a SME/RJ e a Seeduc/RJ já ofereceram treinamentos para 

lidar com situações de conflito armado, conforme apontamos no Capítulo 2. 
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minha responsabilidade de diretor ou de professor. A minha 

responsabilidade, mais uma vez em questão, é manter aulas com segurança e 

o da alimentação. Isso porque se eu não abro a escola, muitos deles [alunos] 

deixarão de fazer aquela refeição. E ela pode ser a única. Como docente de 

sala de aula ou como diretor, na verdade, eu acho que estamos sozinhos. 

Além disso, para todos, a culpa é sempre nossa, tanto nós, professores, 

quanto a nossa, que estamos na direção. 

A narrativa de Hélio, embora parecida com as de seus demais colegas de direção de 

escolas públicas que participaram da pesquisa, revela fatos que precisam ser submetidos à 

reflexão. Em primeiro lugar, ele fala da sua responsabilidade com a segurança dos alunos, 

com que todos concordam. Ele fala da merenda escolar, da alimentação das pessoas que ali 

estudam e que podem não ter outra chance de se alimentar em casa; ele fala de se sentir 

solitário na escola e entende que sempre esteve, mesmo quando estava em sala de aula. Ele 

fala da ausência do Estado, do governo. E por fim, aponta sua constatação de que o 

fechamento da escola durante os episódios de violência armada projeta, na sociedade, uma 

imagem negativa dos professores, estejam eles em sala de aula ou na sala da direção. 

Em determinado momento da entrevista ele nos conta: 

Eu sei histórias de alunos que chegam em sala de aula e colocam a arma em 

cima da mesa. O que você faz como professor ou como diretor? Você estará 

ali amanhã de novo. Você vai desafiar esse aluno? A gente sai aqui da 

escola... A rua da escola é muito escura e deserta... A gente tem um campo 

aqui do outro lado da rua que fica muito escuro à noite... 

Hélio não silencia. Ele mostra o seu sentimento. Questiona a condição da escola. Ele, 

como se pode perceber na entrevista, questiona as autoridades institucionais como as 

Secretarias de Educação, Segurança Pública, a Secretaria de Infraestrutura etc. – os Governos. 

Ele também mostra em suas palavras o medo, que é legítimo, de enfrentar as “regras locais” 

do tráfico de drogas. 

Um docente de sala de aula ou um professor estará de frente para os alunos, seus 

responsáveis e a comunidade escolar. Mas, de acordo com os participantes desta pesquisa, na 

função de diretor isso parece fazer parte da sua rotina, do seu cotidiano. Ficar de frente para 

os alunos “problemáticos” pode ser uma experiência estressante e preocupante. 

Eu cansei de receber aluno com problema de outras escolas que foram 

transferidos e o meu discurso é: o que aconteceu lá foi lá, aqui é uma nova 

escola. Eu não vou trazer o rancor da outra escola para cá. Eu sei que quando 

acontece uma situação dessas de estresse a gente quer se ver livre daquele 

aluno... 

Hélio exemplifica trazendo a sua experiência tanto de professor de sala de aula quanto 

na função de diretor. Como nos diz Larrosa Bondía (2011, p. 8), experiência é “isso que me 
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passa” e é nesse sentido que nos pomos a refletir sobre as experiências, as práticas de Hélio. A 

sua trajetória docente não escapa às variações sociais e urbanas, ela não é estática. Há um 

movimento que acompanha as realidades culturais, sociais, políticas, econômicas e outras. 

Ele, o docente Hélio, é sensível aos fatos e acontecimentos que o cercam. Essa experiência 

passa, age, marca, transforma, constrói e desconstrói aquilo que lhe parecia racional. Hélio, 

assim como os outros docentes, parece ter em sua trajetória experiências que podem, de 

alguma forma, diferenciá-lo de outros diretores da rede pública.  

Em outro momento, para ilustrar a sua relação com os alunos “com problemas com a 

justiça”, Hélio conta: 

Eu tenho casos de alunos que estão em regime semiaberto. Eles trazem a 

folhinha que eu assino quando chegam e quando saem da escola. Há vários 

alunos com problemas com a justiça que precisam de declarações porque 

têm audiência e precisam comprovar que continuam na escola. 

Esse não é um fato isolado na rede pública, e Hélio parece lidar de maneira sensível 

com esse tipo de situação. Essa forma singular de Hélio compreender os seus alunos e sua 

responsabilidade em atendê-los nos leva a pensar nessa experiência como o lugar do aprender 

a lidar, tornar-se conhecedor dos limites da escola, da função e de si. 

E é a essa experiência-conhecimento que Hélio recorre “quando tem uma operação, 

você fica sabendo porque tem os alunos que nos telefonam. E aí você decide se fecha a escola 

ou não”. Esse relato nos traz a seguinte questão: seria o diretor o responsável pelo fechamento 

da escola? Seria ele o responsável para “medir” o clima de segurança de sua comunidade 

escolar? Quais seriam seus critérios?  

Infelizmente, mesmo com a colaboração dos alunos em informar o “clima” do bairro, 

Hélio nos conta que “a escola foi invadida no meio do ano e isso mostra o grau de 

insegurança que temos”. Desta forma, podemos supor que há um grau de subjetividade que 

pode ser fatal na tomada de decisão? Como reage o diretor?  

Mesmo diante desse contexto, Hélio se mostra um professor idealista, que deseja fazer 

algo por sua escola, pelos seus alunos, e por isso pleiteou a função de diretor, pois vê nesse 

“lugar” um poder que na sala de aula pode ser restrito.  

Mais uma vez nos deparamos com docentes que entendemos terem características 

idealistas, indivíduos intuitivos, expressivos e influentes, de modo que suas identidades são 

construídas e reconstruídas à luz de suas experiências. 
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5.2.5 Sófocles e Bia: a “representação teatral, o palco, a plateia” 

A quinta dupla de professores na função de diretor desta investigação é representada 

pelo professor Sófocles e a professora Bia. Eles dividem o mesmo prédio escolar no bairro da 

Praça Seca. Como vimos anteriormente no quadro 11, a professora Bia está na direção de uma 

escola noturna estadual de Ensino Médio em prédio compartilhado com uma escola municipal 

que atende o Ensino Fundamental II da Educação Básica, onde o diretor é o professor 

Sófocles. 

Esse prédio escolar fica localizado numa região em que as disputas territoriais 

(espaços de interesses políticos de todos os tipos associados à precariedade social e do 

atendimento governamental) do tráfico de drogas e milicianos têm sido destacadas pela 

impressa como parte da rotina do bairro da Praça Seca. Fatos, imagens e notícias que aos 

poucos transformam o retrato de um bairro tradicional, residencial e pacato em um espaço 

reconhecido por aspectos negativos.  

Diante do silêncio de Bia, tomamos o discurso de Sófocles, um caminhante ordinário 

que circula pelas ruas do bairro da Praça Seca até a escola todos os dias. Embora não seja 

morador do bairro, ele transita pelas ruas e calçadas até chegar à escola. E nesse processo de 

deslocamento geográfico, que também é social, entendemos que, para ele, a escola não é mais 

tão pública como antes, ela se tornou, aos poucos, o seu espaço privado. Ele parece ter 

assimilado os “códigos que o usuário não domina, mas que deve assimilar para poder viver 

aí”, conforme reflete Certeau (2017). Sófocles fala das diferentes comunidades, dos 

moradores e de seus alunos (sempre como seus).  

Para o cenário analisado nesta seção, escolhemos como guia Goffman (2014) e os seus 

três princípios reflexivos sobre os modos, as posturas, as atitudes e suas aparências ao se 

apresentar dando lugar a uma representação que conduz e ao mesmo tempo ajusta a impressão 

do outro sobre quem discursa. Esses princípios são os da “representação teatral, o palco, a 

plateia” (GOFFMAN, 2014, p. 11-12). O que buscamos é compreender as relações humanas 

nesse cenário ácido, que a nosso ver são produzidos, consumidos, reproduzidos, e também 

presumivelmente recriados, nesse contexto social pelos sujeitos da escola e de seu entorno. 

A representação teatral tem como suporte os atores e os papéis que esses atores, 

mesmo não estando num teatro profissional ou amador, desempenham no “teatro da vida” 

comum, da vivência dos “praticantes ordinários” (CERTEAU, 2017). E é nessa perspectiva 

que apresentaremos nossos atores – Sófocles e Bia – e a representação de professores 

diretores; o palco encenado – o das escolas e do bairro; e a plateia – os alunos, os professores, 
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a comunidade escolar e outros. O que temos é um movimento de relações combinadas e não 

combinadas, estabelecidas como regras de convivência mesmo no silêncio de alguns 

personagens, atores ou público. 

Para caracterizar a dupla de diretores, os atores desta seção, podemos dizer que eles 

desenvolvem seus trabalhos no bairro da Praça Seca, palco para suas interpretações, um lugar 

que vive cenas de violência armada recorrentes, expostas diariamente na imprensa falada e 

escrita. Para compor esse registro, trouxemos uma matéria publicada pelo jornal “Extra 

Online” em abril de 2018, próximo ao dia do agendamento das entrevistas com os professores 

diretores desta investigação. Mais uma vez, esclarecemos que a nossa intenção, ao trazer a 

matéria particulariza a situação dessa dupla de participantes, mas não os isola dos demais 

participantes da pesquisa. 

Figura 9 – As crianças ficaram no corredor da escola que fica na rua Cândido Benício 

 
Fonte: Reprodução Band News FM

146
. 

O jornal fala sobre os conflitos no bairro da Praça Seca, Rio de Janeiro, que se 

intensificaram mais precisamente em dezembro de 2017. De acordo com a matéria, isso 

aconteceu após a prisão do traficante apontado como o “chefe da milícia daquela região”. 

Esse espaço geográfico tem sido, de acordo com a imprensa, alvo de disputa entre grupos de 

traficantes e milicianos desde 2014.  

Entretanto, precisamos estar atentos às imagens e aos arquétipos que são criados e que 

possivelmente podem influenciar a plateia. A encenação posta pela imprensa pode ser de fato 

um acontecimento, porém o que está em jogo é a identificação desse acontecimento com os 

                                                 
146

 Disponível em: http://bandnewsfmrio.com.br/editorias-detalhes/criancas-em-escola-se-protegem-de-tiroteio-

na. Acesso em: 3 abr. 2018.  
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sujeitos ordinários (CERTEAU, 2014), moradores ou caminhantes ordinários que passam a 

ser capazes de “naturalizar” as imagens e de certa forma participar do “controle” social que 

tais imagens acabam fazendo. Diante disso, podemos pensar como esses atores podem 

representar a sua trajetória docente em meio às informações midiatizadas sobre esses 

acontecimentos. De acordo com as perspectivas de Goffman (2014, p. 15), um “exemplo do 

processo de enquadramento da realidade é aquele exercido pela mídia de acordo com as 

notícias cotidianas veiculadas”. Ele argumenta que é “nas narrativas engendradas pelos 

frames que se fortalecem as crenças sobre o funcionamento do mundo” (GOFFMAN, 2012, p. 

15), o que, nesse caso, pode sustentar o medo de transitar nesses locais, sujeitos a inflamáveis 

disputas por espaços para o domínio do comércio de drogas. 

Embora o prédio das escolas em questão fique numa rua aparentemente tranquila, ela 

faz limite com várias comunidades que têm sido alvo de tensões entre o crime organizado e as 

diversas operações policiais. Muitas vezes, esses confrontos levam a direção à decisão de 

fechar a escola com o intuito de proteger alunos, professores e funcionários.  

Bia, no seu primeiro ano como diretora de uma escola estadual, divide os espaços do 

prédio escolar com a escola municipal dirigida por Sófocles durante o dia. Na busca em 

encontrá-la, houve muitos desencontros. Ora a escola fechou repentinamente, ora problemas 

particulares a impediram de dialogar conosco. Mas quais seriam os motivos de Bia para não 

participar da pesquisa? Algumas hipóteses podem ser relevantes se considerarmos o ambiente 

atual da escola, em que alunos podem fazer parte do tráfico de drogas ou da milícia local. 

Presumimos que o desconforto e o medo de se expor numa entrevista acadêmica sejam 

justificados e compreensíveis. Outra hipótese seria a desconfiança em relação ao anonimato 

proposto desde o início pela pesquisadora e exigido pela Seeduc/RJ. Ao que tudo indica, 

pairou sobre a entrevistada a seguinte questão: por que ela estaria disponível para uma 

pesquisa acadêmica sobre a sua trajetória profissional, especialmente nesse momento, em que 

o bairro de sua escola aparece, de forma negativa, nas manchetes jornalísticas?  

Mas não nos furtamos a encontrar Sófocles e ouvir suas histórias, uma narrativa que 

desperta interesse e, ao mesmo tempo, dúvidas. Com tantas informações da mídia e dos 

colegas moradores da Praça Seca sobre a violência do crime organizado, nos vimos numa 

escola que durante o dia é tranquila, apaziguada por uma gestão que, segundo Sófocles, tem a 

participação de toda a comunidade escolar, em especial dos professores. Porém, o diretor da 

escola municipal ouviu falar que à noite, na escola estadual, há alunos que se relacionam com 

o crime organizado. Ele ressalta que durante o dia, ainda não pegou alunos que façam parte 

desse grupo. Sófocles nos diz que: 
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Eles [sujeitos do tráfico de drogas] sabem que aqui não é ambiente para eles. 

Eles perceberam que não era ambiente para eles... E mesmo assim, nunca me 

ameaçaram não... Eles vão saindo... Alguns vão se formando... Nós tínhamos 

10 turmas de 9º ano. 10 turmas de 6º ano. Então era um negócio... No recreio 

não se andava... Mas mantinha a disciplina. Aqui não pode ter isso [droga]! 

Eu não uso. Eu fui atleta. Eu não admito droga no corpo. 

Nesse discurso, Sófocles entende que a sua figura entra no jogo social e que isso pode 

fazer a diferença diante do alunado. Tanto que ele busca em si características que ele entende 

como positivas, e são, para ilustrar a saída da escola de alunos que, supostamente, fazem parte 

do tráfico de drogas ou da milícia. Mas a sua narrativa parece conter o argumento da 

neutralidade que outros diretores mencionaram, especialmente quando ele afirma que na 

escola não se pode ter alunos que usam drogas, baseado em sua experiência pessoal. Em 

nosso entender, esse diretor talvez tenha expressado isso de forma intencional, por entender 

que esse é seu papel como gestor daquela escola pública. Sófocles, como intérprete de suas 

impressões e sentimentos, sente que a plateia lhe dá audiência e, portanto, alimenta as suas 

expectativas. 

Mas, como parte dessa plateia, ouvintes atentos, observadores de atores, “é natural 

sentirmos que a impressão que o ator procura dar pode ser verdadeira ou falsa, genuína ou 

ilegítima, válida ou mentirosa” (GOFFMAN, 2014, p. 71). O que nos leva a ouvir com 

atenção para não o ajuizar, isto é, dando-lhe a representação nem de vilão e nem de herói 

nesse contexto social.  

E mesmo com as ressalvas, o professor Sófocles, recorrendo a eufemismos, expõe a 

sua ideia sobre esse bairro e diz que “a realidade dessa comunidade não é muita coisa. Mas, às 

vezes, um ou outro aluno, eu sei que perdi para o tráfico. Mas é coisa banal. Não influencia os 

outros, isso não existe”. Observamos que o professor Sófocles, nesse contexto, busca palavras 

para qualificar o bairro da escola e sua comunidade escolar de forma amena. Supomos que 

essa seja uma forma de modelar o seu pensamento acerca do bairro apesar dos problemas com 

o tráfico de drogas e as milícias, exibindo uma nova paisagem para o bairro, atenuando os 

problemas com a segurança pública. Nesse caso, as evidências podem ser observadas quando 

diz acreditar que mesmo aqueles alunos que são cooptados pelo tráfico de drogas não 

influenciam os demais alunos. Isso seria possível?  

Podemos pensar que a representação como diretor do professor Sófocles é coerente 

com o papel interpretado para aquela entrevista, afinal, estamos num ambiente institucional e 

público, porém num bairro em que há tensões causadas pelo crime organizado próximo à 

escola. O que é possível dizer nesse lugar?  



 

 

248 

Diante do que foi dito até então, podemos refletir sobre a ideia de neutralidade passada 

pelo nosso participante sobre a escola como instituição escolar e sob a sua direção. Vejamos 

em seu discurso que ele busca diferenciar a “sua direção de sua escola” da direção da escola 

noturna estadual. E se na escola em que Sófocles se mostra atento aos adolescentes que 

transitam durante o dia não há problema com drogas, à noite, na escola compartilhada, ele diz: 

“Sei que existe”. E deixa claro que é por isso que a escola estadual deve sair do prédio que 

compartilha com a escola municipal. 

Com o silêncio de Bia, o que nos resta são hipóteses. Sófocles nos deu pistas para 

entender o que pode estar acontecendo na escola noturna, estadual e de Ensino Médio. Talvez 

o ambiente escolar noturno seja conturbado; afinal, muitas das operações policiais na região 

ou até mesmo os confrontos entre facções acontecem à noite, com o consequente reflexo no 

funcionamento da escola noturna.  

Mesmo não ouvindo Bia, a “diretora da noite”, como foi chamada por Sófocles, o 

“diretor do dia”, usaremos os dados do aplicativo Fogo Cruzado como fonte de informação 

para conhecer o que tem sido divulgado sobre o bairro da Praça Seca e, assim, compreender a 

relutância de Bia em colaborar com a pesquisa. Vejamos os dados: 

Figura 10 – Dados sobre tiroteios na região metropolitana do Rio de Janeiro 

   

Fonte: Aplicativo Fogo Cruzado (2020). 

Esse conjunto estatístico sobre a violência armada em bairros da Zona Oeste do Rio de 

Janeiro talvez explique as razões da constante apreensão dos moradores e usuários dos bairros 
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em destaque. De acordo com o aplicativo Fogo Cruzado, alguns bairros tiveram entre 2016 e 

2019 um crescimento expressivo de tiroteios. Segundo a fonte, a Vila Kennedy, na Zona 

Oeste, foi em 2019 o bairro do Grande Rio com maior número de tiroteios: 376 no total. 

Complexo do Alemão (275), Cidade de Deus (268), Tijuca (181) e Praça Seca (153) vêm na 

sequência. Em terceiro lugar no ranking de tiroteios, a Cidade de Deus, também na Zona 

Oeste, foi o bairro que teve o maior número de mortos (30) e de feridos (29) no Grande Rio 

em 2019.147 

Não queremos dizer com isso que o bairro da Praça Seca seja pior ou melhor do que 

outras regiões. Aqui se trata de um fenômeno social, ainda que temporário, mas que pode 

interferir não somente no funcionamento das escolas, mas na construção identitária de seus 

funcionários, alunos, incluindo os professores de sala de aula e os diretores escolares. O que 

queremos refletir é como Sófocles, professor e diretor de uma escola pública, no contexto de 

violência armada, tem se constituído docente na função de diretor. Entendendo por 

identidades, sempre no plural, um processo dinâmico e que engloba aspectos pessoais, 

culturais, históricos e relacionais, o que Dubar (2009) denomina “formas identitárias”, isto é, 

“modalidades de identificação” (p. 14); nesse caso, profissional docente. Entendendo a 

profissionalização como algo corrente, dinâmico, articulado nesse processo de socialização 

vislumbrado pelas relações com o outro, fundada nas representações coletivas e individuais, 

assim como nas experiências do cotidiano. Entendemos que esse sujeito estaria construindo o 

eu e o nós sociais não somente em sua trajetória pessoal, mas também em sua trajetória 

profissional. 

Assim, podemos dizer que o professor Sófocles nos mostrou o “lugar do diretor” sem 

se esquecer de nos mostrar a sua trajetória docente e seu sentimento sobre ela. Ele nos dá a 

entender que a sua profissão é pautada no “ofício de ser professor” (ARROYO, 2011). Nesse 

sentido, Dubar (2009), ao abordar “a identidade de ofício”, nos faz pensar nos futuros 

docentes, em sua formação, na precariedade estrutural e na insegurança dos prédios escolares 

que tem sido motivo de discussão pela classe docente. De acordo com Dubar (2009, p. 142), 

essa identidade se configura na “predominância do coletivo sobre os indivíduos que o 

compõem, ao mesmo tempo que a interiorização de normas muito abundantes em matéria de 

qualificação, de progressão salarial ou de direitos adquiridos.”  Esse mesmo autor diz que essa 

configuração de identidade é comum “aos agentes da função pública, que consideram com 

frequência que sua mobilização no trabalho não é reconhecida e que seus direitos adquiridos 
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estão ameaçados” (p. 142).  

Para Sófocles, a representação de diretor está em consonância com o papel de diretor, 

com crenças culturalmente e historicamente cultivadas na sociedade, o que estabelece uma 

ordem em seu discurso. E essa compreensão em relação ao participante da pesquisa nos leva a 

Erving Goffman (2014), quando o autor reflete sobre “a crença no papel que o indivíduo está 

representando” (p. 29), incluindo o sentido a ordem da interação em contextos institucionais 

como os escolares.  

Nesse sentido, resta-nos refletir sobre as interações nesse ambiente, não somente 

“dentro” da escola, mas também “fora” dela. Quem mora na Praça Seca sabe e reconhece as 

“leis” daquele lugar, criadas dia a dia nos percursos de conflito com uso de táticas (de guerra) 

para sobreviver aos tiroteios do bairro. Por isso, quando Sófocles menciona as leis da escola e 

da SME/RJ, é possível ler mais nas entrelinhas do que ele diz, sentir as “acomodações” delas 

nas práticas do fazer. 

Possivelmente, Sófocles tem sido contemplado com uma vivência peculiar àquela 

região, mesmo sendo um caminhante ordinário, um andarilho do cotidiano visto que não é 

morador do bairro. Ele encara os acontecimentos e procura manter o ambiente da escola 

“neutralizado”, isto é, sua tendência é proteger a escola dos impactos da violência armada, 

usando a palavra como ferramenta de trabalho. 

Tornar-se diretor e estar diretor nesse bairro em uma escola pública parece ser uma 

tarefa árdua, porém, diante das narrativas dos docentes, inclusive de Sófocles, há a 

recompensa de atuar para o “cuidado sobre os outros”, e isso assemelha-se à missão cultural e 

histórica, coletiva e individual, daquilo que podemos dizer representar pensamento típico do 

ser professor.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção desta tese baseou-se no estudo do conjunto das identidades profissionais 

docentes. Identidades sempre no plural (HALL, 2000) por entendermos que em um ator social 

coexistem inúmeras representações, utilizadas na medida em que esse ator é solicitado. 

Identidades que ele organiza para atuar junto ao público. Nessa perspectiva fundamentamos a 

nossa análise sobre três pilares. O primeiro é o docente de escola pública em função de 

diretor; o segundo, a atuação desse docente em escolas localizadas em prédios 

compartilhados, isto é, escolas municipais de Ensino Fundamental diurnas e escolas estaduais 

de Ensino Médio noturnas que funcionam em um mesmo prédio; o terceiro e último, as 

escolas situadas em áreas conflagradas pela violência armada. Nossa intenção foi reunir 

elementos que pudessem responder à seguinte questão: como os docentes em função de 

direção constroem suas trajetórias profissionais e a sua identidade profissional em escolas 

localizadas em territórios conflagrados pela violência armada na cidade do Rio de Janeiro? 

Chamou-nos a atenção as repetidas falas ou ações contidas nas narrativas dos 

participantes. Entendemos que, ao prestarem seus depoimentos, esses professores em função 

de direção se alinharam aos nossos esforços, tornando-se partícipes da pesquisa e não 

depoentes passivos limitados a emprestar suas vozes à pesquisadora. Sobre suas trajetórias, 

entendem que o caminho da direção ora se confunde com o da carreira docente, ora se 

identifica como a sua extensão. Também observamos alguns elementos representativos que 

parecem ter sido “naturalmente” incorporados e normatizados no contexto escolar e que, a 

nosso ver, não são problematizadas pelos atores da escola e tampouco pela sociedade em 

geral, como as escolas em prédios compartilhados e a presença intermitente da violência por 

uso de armas de fogo (de alto calibre) no entorno da escola. 

O protagonista desta pesquisa, ou seja, o docente em função de direção, se constituiu 

em personagem que representa uma categoria profissional, uma classe de trabalhadores da 

educação. Suas narrativas podem ser a chave para desatar questionamentos sobre as dinâmicas 

de configuração das identidades profissionais dos professores no exercício de funções 

específicas, como, no caso do nosso estudo, a função de diretor.  

Durante a pesquisa percebemos nas narrativas dos participantes um certo desconforto 

em relação ao afastamento da sala de aula para atuarem na função de diretor. Acreditamos que 

esses docentes não estão isentos das representações culturais e históricas que esse “lugar” ou a 

função da carreira docente podem legar. Seus pensamentos são, invariavelmente, 

influenciados pela cultura escolar da qual eles sempre fizeram parte. Isso pode significar que, 
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empossados na função de direção, eles revelem sentimentos arraigados sobre esse sujeito – o 

diretor. Um exemplo adequado para esse momento foi o relato de uma das participantes: “Eu 

acho que aquela visão que eu tinha de diretora, uma pessoa autoritária, seja a mesma visão 

que as outras pessoas têm também, tanto professores quanto alunos” (ATENAS, 2018). Eles 

não concordam com essa visão e se sentem desconfortáveis, tendo em vista o investimento em 

apoiar os professores em seu trabalho. 

Tal situação nos ajudou a pensar o “lugar da docência” nesse “lugar da direção da 

escola”. Esse docente, segundo os participantes da pesquisa, passa a ser visto por seus 

colegas, pela comunidade e também pelos alunos, a partir de outras representações que não 

faziam parte do seu cotidiano de professor de sala de aula. O desconforto com o “lugar de 

diretor” foi sentido ao perceberem uma mudança no relacionamento com os atores da escola, 

pois, em alguns casos, eles passaram a ser vistos como um personagem autoritário, 

representante das secretarias de Educação (quase um “olheiro”); como um disciplinador e, até 

mesmo, como um inimigo, o “feitor” das normas emanadas por aquilo que é entendido como 

o poder institucional. O que nos parece é que essa função condene aquele que aceita “ser 

diretor” a passar a existir em um “não lugar”, ou seja, o lugar daquilo que vamos chamar de 

invisibilidade docente. Ainda que ele passe a se movimentar por todos os espaços da escola, 

adquirindo uma visão do todo, os professores regentes e alunos deixam de considerá-lo como 

o professor de sala de aula que ele é. É como se ele deixasse de compreender as 

particularidades da regência de aulas, passando a ser demandado apenas nas questões ligadas 

à administração da escola, ao relacionamento com as famílias e a comunidade escolar, ao 

controle da disciplina dos alunos, ao planejamento das atividades gerais da escola, incluindo 

aquelas diretamente ligadas ao projeto pedagógico. 

Em relação às escolas em prédios compartilhados, outro pilar importante da pesquisa, 

recordamos que nosso propósito foi visibilizar esse modelo de estrutura de adequação 

concebido para remediar a falta de prédios das redes estadual e municipal de educação no Rio 

de Janeiro. Essa observação foi matéria de reflexão no primeiro capítulo desta tese e pode nos 

ajudar a compreender algumas ações dos participantes da pesquisa, especialmente quando eles 

tiveram oportunidade de falar sobre a gestão de suas unidades escolares.  

O compartilhamento de prédios escolares, a nosso ver, encerra relações de hierarquia e 

poder que, sem maiores questionamentos, atribuem à gestão diurna, municipal, maior domínio 

sobre o espaço compartilhado, tendo em vista, por exemplo, que, em muitas dessas escolas, 

apenas o nome da escola municipal aparece na fachada, deixando invisível a denominação da 

escola estadual que funciona no turno da noite. 
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De acordo com os relatos dos participantes, a rede estadual aparentemente encolhe a 

cada ano, colocando em risco um modelo de gestão escolar e de trabalhos efetivos nos prédios 

escolares compartilhados. Em 2020, foi possível observar que, na Planilha de Matrículas da 

Rede Estadual disponibilizada pelo Portal da Transparência (Decreto 46.475/18/GOV.RJ), em 

junho deste mesmo ano havia em funcionamento na abrangência das Metropolitanas III e VI 

um total de 109 escolas em prédios compartilhados. De acordo com informações contidas no 

capítulo 1 deste estudo, esse número de escolas estaduais em 2019 que operavam em sistema 

de compartilhamento era de 144 escolas, o que nos faz acreditar que foram fechadas ou 

incorporadas a outras unidades aproximadamente 35 escolas estaduais. Onde estariam os 

alunos do Ensino médio quando concluem o Ensino Fundamental das escolas municipais?  

Com base nas falas dos diretores estaduais participantes da pesquisa e nas informações 

atualizadas sobre a involução do número de escolas estaduais, podemos dizer que jovens e 

adultos trabalhadores que frequentam a rede de ensino são os locatários “pobres” dos prédios 

compartilhados e sem autonomia para ampliar o espaço físico adequado ao atendimento de 

suas demandas, ainda que estas se resumam quase que exclusivamente a algumas salas de 

aula. 

O sistema de compartilhamento de prédios escolares entre as redes municipal e 

estadual nos é especialmente caro − o que explica a intenção inicial de examiná-lo mais de 

perto nesta tese −, entretanto, o grande número de questões dele derivadas, assim como a sua 

complexidade, fizeram com que o tema ficasse em aberto, constituindo-se, contudo, em 

assunto a ser aprofundado em estudos posteriores. 

Sobre o terceiro pilar, a nossa expectativa era conhecer as trajetórias de professores 

atuantes em escolas que têm em seu entorno ou em seu bairro a presença de um tipo 

específico de violência – aquela que resulta em conflitos armados. Ainda que a imprensa 

demonstre sua existência, foi possível perceber, em nossa revisão de literatura, que os estudos 

desenvolvidos atualmente se concentram mais na questão da violência intraescolar, e se 

mostram incipientes diante das explosões de violência física, que sempre se fazem 

acompanhadas de risco de morte, pouco contribuindo para a compreensão do momento que 

vivemos.  

Propomos, assim, relembrar o conceito trazido no Capítulo 1 e em outras 

oportunidades deste estudo no que diz respeito aos territórios conflagrados pela violência 

armada. Para esta pesquisa, são os lugares onde a “presença da violência associada ao tráfico 

de drogas e de armas [...] passam a ser vistos como fontes da desordem urbana” (RIBEIRO, 

2004, p. 20), o que nos leva a concluir que tais lugares são aqueles em que, por meio da força 
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das armas de fogo − seja em mãos da polícia, que faz operações nesses locais; seja em mãos 

de civis ou grupos paramilitares −, as “ordens” locais se estabelecem como “autoridade”, e, de 

modo geral, são impostas a moradores, trabalhadores, visitantes e/ou comerciantes do bairro. 

Nas narrativas dos participantes da pesquisa foi possível perceber que o tipo de 

violência abordado nesta tese pode não estar materializada no interior da escola, mas pode 

tornar reféns todos aqueles que moram, trabalham ou visitam o bairro. Nessa perspectiva, 

Machado e Silva (2004) afirmam que as instituições e os moradores de favela ou comunidade 

vivem no bairro uma “sociabilidade violenta”, dividida com uma sociabilidade convencional 

nesse mesmo território. Trata-se de um contexto em que prevalece a “submissão do mais fraco 

pelo mais forte, sem que a vontade e a subjetividade dos outros envolvidos sejam 

consideradas” (MACHADO; SILVA, 2004, p. 77). Mesmo sendo uma representação 

institucional pública, a escola mantém-se na ordem dos fracos nesses episódios de violência 

armada. Esse tipo de violência e a possível influência na gestão escolar foram pontos tratados 

especialmente no capítulo 5. 

Esse terceiro pilar se beneficiou de importantes estudos sobre a violência armada nos 

bairros. Embora haja poucas pesquisas sobre a violência armada na área da educação, 

mostraram-se importantes e urgentes. Dentre esses, não poderíamos deixar de mencionar a 

tese da professora Alba Zaluar (2004), que, em seus estudos pioneiros sobre o assunto, 

constata que a violência com armas de fogo se encontra comumente ligada a organizações 

criminosas, ou seja, se desenvolve e se consolida à margem das leis e do reconhecimento dos 

direitos humanos, e que muitas dessas organizações estão fixadas em comunidades e favelas. 

Ela diz que, “além de piorar a qualidade de vida, porque o medo e a insegurança criam mais 

um problema para as famílias – pobres, remediadas e ricas –, esse tipo de violência também 

piora os já combalidos hospitais e escolas do país” (p. 16). Essa autora dedicou sua vida 

acadêmica ao estudo da pobreza, das relações dos moradores de comunidade/favelas com a 

organização criminosa, aprofundando os estudos empíricos no bairro da Cidade de Deus, na 

década de 1980. Além de Zaluar, outros estudiosos que desenvolveram pesquisas mais 

recentemente também nos foram úteis, entre eles: Guimarães (1998), Candau (1999), Burgos 

(2002), Ribeiro (2004, 2013), Nóbrega Junior (2017) e Xavier (2020).  

Dessa forma, após a explanação sobre os pilares da pesquisa, faremos um sobrevoo 

pelos cinco capítulos que compõem a tese. 

No primeiro capítulo, focamos os nossos olhares na organização teórico-metodológica. 

Esclarecemos os conceitos que orientaram as nossas escolhas investigativas e os autores que 

orquestrariam o trabalho. Um bate-bola teórico surgiu durante a nossa análise. Ficaram 
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marcadas as impressões, imagens e sentimentos diante de fatos e acontecimentos percebidos e 

vivenciados. O trabalho de campo foi, sem dúvida, um ato de experimentar e, depois, 

rememorar momentos de tensão, medo, dúvida, incerteza, otimismo, alegria, tristeza, entre 

outros sentimentos.  

Ainda no Capítulo 1, definimos que a história oral (ALBERTI, 2013) seria nossa 

âncora metodológica e técnica de análise, usada para registrar os passos dessa investigação 

que se iniciou em 2017, tendo no Caderno de Anotações algo semelhante ao que os 

antropólogos chamam de diário de campo. Ele contém a construção do vivido, as experiências 

e as reflexões iniciais de um pesquisador. Nele também se encontra a construção de um 

“primeiro e imenso corpus” (CERTEAU, 2017) de escritos oriundos do relato oral das 

impressões do pesquisador que serviram para alimentar nossas análises. Os professores em 

função de direção foram nossos parceiros e interlocutores nesse processo. 

Também apresentamos nesse capítulo o objetivo geral da tese, três objetivos 

específicos que dessem conta de responder ao problema da pesquisa e as hipóteses iniciais da 

pesquisa. Como objetivo geral, elegemos, compreender a profissão docente a partir da 

trajetória de professores que se tornaram diretores em instituições escolares da rede pública, 

municipal e estadual, localizadas em área conflagradas pela violência armada no Rio de 

Janeiro. Nossa pretensão foi conhecer as trajetórias profissionais dos docentes na função de 

diretor escolar, entendendo tal função como parte do exercício do magistério, e também como 

uma das expressões identitárias da carreira docente. Paralelamente, nos interessou observar a 

relevância dos conhecimentos gerados ao longo de suas trajetórias acadêmicas para atuação 

na gestão escolar; bem como analisar as dinâmicas de construção da identidade docente 

daquele professor que assume a direção de escolas públicas em territórios conflagrados pela 

violência armada.  

Cabe lembrar que em cada capítulo da tese, intencionalmente, absorvemos um 

objetivo específico para dar sentido ao objetivo geral. Tomamos como base os diálogos com 

os participantes da pesquisa e outros instrumentos, como documentos, impressos jornalísticos, 

dados de pesquisas e depoimentos de docentes arquivados pelo Proedes/FE/UFRJ em 

conformidade à Linha de Pesquisa e ao CEP/UFRJ. 

O Capítulo 2 foi construído com base no nosso Caderno de Anotações. Ele foi escrito 

em primeira pessoa por se tratar de um olhar único sem a parceria da orientadora ou de outros 

observadores, como aconteceu nos demais capítulos. A intenção foi de mostrar os caminhos 

de uma investigação de campo em duas secretarias de Educação, do caminho até as escolas 

escolhidas, o conhecimento sobre o entorno dos prédios escolares em horários diferenciados 
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até chegar aos participantes da pesquisa, quando estes são convidados a participar desse 

processo de construção de ideias e identificações pessoais e profissionais na formação e no 

exercício da docência. Nele, arquitetamos uma ponte entre o Caderno de Anotações e as 

análises possíveis. Buscamos apresentar as “práticas comuns”, as memórias, os retratos que 

fizemos (entrevistados e entrevistador) dos lugares dos quais ouvimos falar, que visitamos ou 

em que apenas caminhamos. Com base em Michel de Certeau, voltamos nossa atenção para 

os usos que são feitos do espaço urbano, as “maneiras de fazer”, isto é, “as mil práticas pelas 

quais usuários se reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção sociocultural” 

(CERTEAU, 2017, p. 41).  

E foi como um “andarilho pesquisador” que caminhamos pelos bairros, até chegar às 

escolas, ouvir as narrativas dos professores-diretores, e então desenhar as imagens, os 

contornos e as marcas de cada “lugar” visitado e/ou vivido. Após apresentar as escolas a partir 

do nosso olhar e das narrativas dos diretores entrevistados sobre a comunidade escolar e sua 

vizinhança, tratamos, no quarto capítulo, das trajetórias docentes dos diretores entrevistados, 

da formação inicial e continuada, do ingresso à carreira docente, da sua percepção sobre a 

profissão docente supostamente presente na função de diretor escolar, da influência (ou não) 

da violência armada na organização administrativa e pedagógica da escola. E foi nesse 

caminhar pelos bairros, ruas, prédios escolares, corredores das escolas, salas de diretores que 

algumas questões se configuraram.  

Os capítulos 3 e 4 são idênticos em sua estrutura e abordagem empírica. A ideia inicial 

era de um capítulo único, porém, por se tratar de narrativas ricas do ponto de vista pessoal e 

profissional, nos entusiasmamos e ampliamos a participação dos professores, como forma de 

visibilizar a história da profissão docente na perspectiva daqueles que estão no interior da 

escola e que no momento da investigação eram os gestores da escola. Diante disso, a 

alternativa de pesquisadora foi eleger dois grupos de professores participantes da pesquisa. 

Um grupo de professores havia cursado o ensino médio na modalidade Normal, isto é, o 

Magistério para atuar em turmas de Educação infantil e de 1 ao 5 ano da educação 

Fundamental I e iniciaram suas docências nessas mesmas etapas da Educação Básica. Já o 

segundo grupo, fizeram suas graduações e tiveram suas primeiras oportunidades profissionais 

iniciadas nos cursos de Educação Fundamental II e/ou Ensino médio.  

Interessante também foi constatar que os docentes entrevistados construíram suas 

identidades docentes antes mesmo de entrar numa sala de aula como professores concursados. 

Eles contam suas experiências desde a formação acadêmica, mesmo aqueles que não fizeram 

o Curso Normal nos chamam a atenção para a descoberta de um interesse genuíno no curso 
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de licenciatura. Alguns dizem que foi no estágio docente que conheceram e se reconheceram 

na profissão. A percepção dessa descoberta da docência e a escolha profissional foram 

marcadas por narrativas empolgadas sobre a adolescência, a influência da família e a 

necessidade de entrar no mercado de trabalho. Entrar na docência nos pareceu uma escolha 

conciliadora entre o desejo de ser professor e a necessidade de iniciar a vida profissional; a 

maneira mais rápida de ingressar no mercado de trabalho e dali tirar o seu próprio sustento e, 

por vezes, colaborar com as despesas de sua família. Nestes dois capítulos tivemos a 

oportunidade de ouvir as narrativas dos participantes da pesquisa sobre a sua trajetória 

profissional. Isso significa que pudemos conhecer o processo identitário docente (NÓVOA, 

2007) e, então, compreender como são percebidas as outras funções também pertinentes à 

carreira docente, como, por exemplo, a função de diretor. Nesses capítulos encontramos a 

visão de quem é professor de sala de aula e “está” na função de direção de escola pública.  

Sobre essa questão todos parecem entender que o “lugar” da direção é momentâneo e 

que o “espaço” da sala de aula é o de fato, o de continuidade profissional. Isto é, os docentes 

participantes da pesquisa deixam escapar que estar na direção é uma passagem, e que o que os 

levou a aceitar tal função foi o desejo de transformar a escola em um espaço de oportunidade 

para melhorar a vida dos alunos. Esse sentimento nos parece similar àquele que já 

mencionamos aqui, que é a ideia de docência que abarca os “cuidados sobre os outros” 

(DUBET, 2006), a de missão (FORMOSINHO, 2009) e a de amorosidade (FREIRE, 1988). O 

sentido de missão expresso por esses professores nem sempre se aproxima do ideal 

missionário e religioso, mas se ancora na percepção de que a instituição escolar e o trabalho 

do professor são instrumentos potenciais para a melhoria da qualidade de vida, sobretudo das 

populações excluídas dos direitos básicos de cidadania. 

Nesses capítulos, salientamos a relevância dos conhecimentos adquiridos ao longo das 

trajetórias formativas dos docentes para atuação na gestão escolar. Isso se justifica, pois foi 

observado que os professores em função de diretor não tiveram em seus estudos iniciais (e 

poucos tiveram oportunidade de conhecer após a formação inicial) uma formação em 

administração pública, mesmo na área de educação escolar. Mesmo acreditando que “o 

homem é um ser em potência que, enquanto inacabado, está condenado a aprender” 

(CANÁRIO, 2006, p. 26) questionamos esse “lugar” de diretor, que ele passa a exercer sem 

uma preparação prévia. Ele o faz com base na sua própria experiência, passada e presente.  

Sobre esse tema, a formação para a função de diretor, observamos no decorrer dos 

Capítulos 3 e 4 que os participantes da pesquisa, disseram não ter recebido preparo 

institucional suficiente para as demandas que a função exige – o que requer desses professores 
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não somente modificações de seus cursos e discursos, como também despender mais tempo 

para internalizar modos de fazer cotidianos apoiados em orientações técnicas e 

administrativas, entre outras (CERTEAU, 2017). O que pode influenciar, de acordo com o 

que observamos nas narrativas dos docentes em função de direção escolar, uma distância 

entre estar na direção das escolas públicas e estar diretamente alinhado às normas das 

secretarias de Educação das quais os participantes fazem parte e são representantes. De forma 

que, foi possível observar nas narrativas dos participantes uma forma de resistência sobre o 

“próprio” ao demonstrar não se conformar com a ideia de uma escola de massa aligeirada ou 

de baixa qualidade (FORMOSINHO, 2009; LELIS, 2012), desejam uma escola que não seja 

mera reprodutora de normas, regras, conteúdos etc., mas um espaço de contribuição social, de 

transformação dos sujeitos, de amorosidade (FREIRE, 1996). 

Nos relatos dos professores entrevistados, notamos que aqueles que reportaram o 

insuficiente apoio recebido de suas secretarias foram mais propensos a relatar a influência da 

violência armada no cotidiano escolar. Chegaram a dar exemplos de temas como a frequência 

dos alunos e a cobrança das secretarias para manter os alunos na escola. Um dado 

surpreendente foi perceber que há projetos para atender essas escolas apenas em determinados 

bairros da cidade do Rio de Janeiro. Bairros como a Praça Seca e o Tanque, em Jacarepaguá, 

começam a aparecer em estatísticas, como as da Plataforma Fogo Cruzado como locais 

marcados por eventos de tiroteios entre traficantes, milicianos e/ou policiais em disputas por 

controle, seja do bairro, seja de pessoas, ou de espaços como moradias, estabelecimentos 

comerciais e, quem sabe futuramente, também de escolas. 

Em suas narrativas, aparece de forma recorrente a “falta” de preparação dos 

professores para atuar em escolas localizadas em territórios conflagrados pela violência 

armada. Sabemos que o docente deve se preocupar com o desenvolvimento global do alunado 

e que isso depende de conhecimentos pedagógicos e psicológicos, dentre outros. Porém, 

existe uma nova demanda que precisa ser discutida com e pelos professores. Trata-se do 

fenômeno da violência armada, que está na pauta do dia. São situações que ferem e matam 

alunos, suas famílias e professores, que fecham escolas ou inibem suas relações com a 

comunidade, mas que de forma alguma podem ser naturalizadas. Pois não é normal deixar 

crianças, jovens e adultos sem aula. E também não é normal viver no ambiente de trabalho 

com medo de estar ali. Medo da morte, como vimos no decorrer deste estudo. 

Ainda nos Capítulos 3 e 4, um outro tema merece ser destacado: algumas formas de 

caracterizar as escolas, como o uso repetitivo das expressões dentro e fora. Operando essa 

separação entre o bairro e a escola, os diretores dão a entender que ainda existe um lugar 



 

 

259 

preservado, neutro, ou quem sabe neutralizado pelos gestores e demais profissionais da 

escola, que se esforçam em garantir o seu funcionamento, apesar das explosões de violência 

que ocorrem no seu entorno.  

Isto posto, ao chegar no Capítulo 5, o último da tese, mergulhamos na intenção de 

situar o docente que assume a direção de escolas públicas em territórios conflagrados pela 

violência armada, analisando as dinâmicas de construção da identidade docente nesse 

ambiente. O nosso interesse se restringiu a conhecer a percepção desses docentes sobre as 

suas identidades profissionais perante a sociedade, em especial naquelas escolas em que 

exerceram o magistério em sala de aula e em que hoje operam na função de diretor.  

Durante a pesquisa, tivemos a oportunidade de ouvir as narrativas de nove docentes 

sobre o convívio diário com vizinhos que circulam pelas ruas do bairro e/ou pelo entorno da 

escola armados com arma de fogo; sobre o exercício de suas funções em ambientes com 

ocorrências sistemáticas de tiroteios e/ou ameaças de invasão à comunidade por facções 

adversárias e pela polícia; e sobre a responsabilidade de manter a escola pública em 

funcionamento, a princípio, mesmo com a falta de segurança pública. 

A violência de que tratamos nesta tese é relevante para a comunidade escolar, pois foi 

em consequência dos eventos com armas de fogo no entorno ou no bairro da escola que os 

prédios escolares precisaram ser fechados. Não discutimos se esse fechamento (temporário ou 

não) ocorreu uma ou mais vezes, mas o quanto isso impactou o exercício da direção e, desse 

modo, as percepções dos professores em cargo de direção sobre si e sobre a sua função. 

Compreendemos que reconhecer esse tipo de violência e a efetiva desordem social por ela 

imposta às comunidades pobres, carentes das ações do poder público, pode ajudar a sua 

visibilização e a chamar a atenção para as percepções e as estratégias dos diretores de escolas 

para manterem o seu funcionamento, apesar das dificuldades que eles enfrentam. 

Também refletimos sobre um sentimento que pode ser observado nas falas dos 

personagens, às vezes de forma apaixonada, sobre o exercício da função. Trata-se do 

sentimento de autoculpa, que, a nosso ver, pode estar relacionado a dois fatores: a ideia de 

docência como missão e o sentimento profissional gerado pela nova função exercida. Uma 

função que, além de todas as atribuições institucionais, parece gerar uma apreensão sobre seu 

trabalho, relacionada às negligências, imprudências e imperícias a que o diretor pode estar 

exposto, por ser um novato na função. Por outro lado, por ter o governo como “patrão”, ele se 

sente instado a prestar contas de sua performance à Secretaria, aos colegas de trabalho e à 

comunidade. 

Essa cobrança sobre o trabalho do diretor, naquilo que o “outro” espera dele, parece 
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criar um sentimento de responsabilidade, e, quando considera que não consegue responder à 

altura, ele experimenta um sentimento de culpa. Essa culpa está associada a uma insatisfação 

por não conseguir assegurar − e tampouco superar − por vezes, o que eles consideram ser um 

ponto importante numa gestão democrática e participativa: a relação com a sua comunidade 

escolar. Em alguns casos, observamos que esse sentimento de culpa pode ser aliviado com 

uma severa intensificação de seu envolvimento com a escola, caracterizando o que nos 

pareceu uma forma de se penitenciar. Esse movimento nos lembra o comportamento dos 

sacerdotes, assim como o de todos que têm nessa função a “amorosidade” como valores da 

vida pessoal e profissional.  

Embora, em vários momentos, as narrativas dos participantes nos tenham parecido 

“discursos autorizados”, a leitura de seus olhos, seus gestos e as entonações emocionadas 

sobre o trabalho realizado nos mostra que há nessa gestão um orgulho de se manter professor 

mesmo no comando da direção escolar. E é com a formação de docente que esse participante 

chega à gestão da escola e se submete a fazer algo que ele não conhecia, aprendendo no 

cotidiano, nas emergências administrativas, financeiras e até de segurança pública o 

necessário para dar conta da função de diretor. 

Identificamos nas narrativas dos professores os silêncios ou desvios sobre o tema 

relacionado à violência armada do bairro ou no entorno da escola. No entanto, foi possível 

observar a influência desse ambiente conflagrado no cotidiano escolar de gestor público. 

Também foi possível perceber que há em suas narrativas uma necessidade ímpar em colaborar 

com a educação desses alunos, e para isso prevalece a responsabilidade por eles assumida de 

manter a escola aberta e em funcionamento, imperativo que se soma às suas atribuições de 

diretor na gestão administrativa, financeira e pedagógica. 

Em nossas conclusões há espaço para refletir sobre a tendência de se manter relatos 

apropriados historicamente na profissão docente. Entre estes, um sentimento de volta ao 

passado ao ouvir as trajetórias desses professores. E é neste sentido que entendemos ser 

importante refletir sobre a cultura escolar e a cultura docente estabelecidas e fornecidas em 

nossas dinâmicas de memórias, reverberando, assim, de forma intensa, na conformação das 

identidades docentes. 

Sobre a identidade profissional chegamos à conclusão de que esse professor, ao chegar 

à direção da escola pública, o faz por dois vieses vinculados à sua identidade pessoal. O 

primeiro, relacionado à sua formação escolar/acadêmica; o segundo, à compreensão de ser um 

profissional que cuida do outro (DUBAR, 2006), que tem a ideia de docência como missão e 

que, portanto, vê o desafio da nova função como uma contingência da profissão e de sua 
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escolha.  

Estar ali, naquela escola, é um ato de comprometimento com o outro. A direção 

escolar, nesse caso, ganha uma roupagem adequada àqueles que na profissão docente trazem a 

amorosidade como seu alicerce profissional. A outra marca identitária que nos interessa 

destacar está ligada à ideia (e às exigências práticas) de estar na direção da escola. Esse 

caminho se trata de uma decorrência da profissão, em que o professor vê um espaço para 

desenvolver a docência numa outra sala, agora a sala da direção. Esses professores, a nosso 

ver, consideram a direção como uma promoção, uma afirmação de seu trabalho como docente 

naquela unidade escolar ou na secretaria de educação. 

Não podemos deixar de dizer que outras questões surgiram e precisam ser lembradas. 

A primeira foi a imagem frequentemente aventada pelos participantes quanto ao status 

combinado de ser professor e estar diretor. Essa expressão parece revelar a crença de que o 

diretor continua docente mesmo estando em uma função gratificada e não na regência de sala 

de aula. Uma segunda questão refere-se ao fato de considerar a escola como neutra, sem que 

isso signifique ter uma escola isolada e muito menos uma escola frágil ou desatenta e 

impermeável ao que se passa em seu entorno. Ao contrário, significa que esses diretores em 

todo o tempo resistem aos modos tradicionais de lidar com os desafios comunitários, sociais, 

políticos e outros, tendo suas práticas orientadas pela percepção de que a escola é lugar de 

construção de um ambiente socializador, igualitário, orientado pelo cuidado e proteção dos 

que o frequentam. A terceira questão que emergiu nas narrativas dos docentes tem relação 

com as recorrentes formas de identificar a escola e o contexto de seu bairro. Todos eles, em 

alguns momentos, se referiram ao lado “de dentro” e ao lado “de fora”, o que, a nosso ver, 

remete à ideia de neutralidade. Supomos, conforme Xavier (no prelo, p. 8), que a separação 

entre o que é de dentro e o que é de fora da escola “tem relação com o desejo de encontrar, 

para si mesmas, outros argumentos que justifiquem a decisão de permanecer ali”.  

Ao escrever a tese, construímos imagens impregnadas de memórias sobre o que vimos 

e ouvimos. E é dessas imagens que passamos a fazer uso. É o que deixo para o outro, em 

silêncio, numa prosa egoísta e, sobretudo, solitária. Como afirma Michel de Certeau (2017), 

de forma metafórica, “é o derradeiro momento, ou seja, é somente o ponto último onde se 

refugia, se exacerba e se aniquila o desejo de dizer” (p. 268). Nesse caso, compreendo a 

palavra falada como a vida, que se solta ao ser dita, e a escrita, a lembrança do que se foi e 

que se estreita em ausências, perdas e escapes para dar origem a uma nova versão que tem 

como alvo o leitor.  

Por fim, é importante refletir sobre temas que precisam ser visibilizados, como a 
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docência em territórios conflagrados; a escola e a igualdade da educação; as avaliações 

externas que são desviadas pelos diretores como forma, para nós, de movimentos de 

resistência cotidiana (CERTEAU, 2017), com astúcia, sem mostrar-se reativo; o fechamento 

das escolas pelos diretores; a falta de formação e informação desses professores sobre 

segurança pública; a ideia de imprimir nos diretores a imagem “policial da educação”. 

Defendemos a continuação dos estudos sobre a profissão docente em ambientes diversos, em 

que os professores são colocados em tensão tanto na regência de uma sala de aula quanto na 

regência de uma comunidade escolar. Trata-se de entender a história da educação brasileira 

para além do professor em sua sala de aula, mas tendo-os como atores que abraçam uma 

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

ordinários.  

Em face da realidade estudada, acreditamos que a construção de uma identidade 

profissional docente se faz diariamente no contexto escolar. E que ela se faz num processo, 

ainda enquanto alunos caminhantes, praticantes de uma sala aula. Tudo indica que o seu 

trajeto seja construído no contato com os seus professores, com a direção da escola, com os 

atores que trabalham e caminham pela escola. 

Nesta investigação também há espaço para se refletir sobre o processo de construção 

da profissão docente não somente atrelada às formalidades dos cursos de formação 

acadêmica, dos estágios, mas também à rotina do cotidiano escolar. Embora concordemos 

com Nóvoa (2017), de que “a formação é fundamental para construir a profissionalidade 

docente, e não só para preparar os professores do ponto de vista técnico, científico ou 

pedagógico, (p. 1.131), supomos acrescentar ao conceito de Nóvoa (2017) que essa formação 

é também uma junção das teorias e das práticas vivenciadas dentro do contexto escolar. Para 

nós, essa formação/profissionalização docente é construída dia a dia, na e pela experiência 

(LARROSA BONDÍA, 2011) dos sujeitos docentes e também pela socialização nesse espaço 

social que tem uma constância própria da profissão.  

De modo que, independentemente das faltas que cogitamos sobre a formação desse 

profissional − como no caso dos conhecimentos sobre gestão e segurança pública trazidos por 

alguns participantes da pesquisa −, a formação dos professores não deve ser pensada como 

uma “salvação” para os problemas que se encontram nas escolas, no seu entorno, nos 

gerenciamentos administrativos e contábil e na relação com as secretarias de Educação, dentre 

outros. Mas sim como um caminho para afirmar a profissão docente (NÓVOA, 2017) numa 

perspectiva coletiva e não individual. 

Mas, como é ser professor e estar diretor? “Ser professor e estar diretor” parece ser o 
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ponto central que os participantes da pesquisa levantaram em suas narrativas. A princípio, a 

ideia de estar na direção de uma escola é uma escolha que faz parte da carreira docente. Cabe 

ressaltar que tanto o governo do estado quanto o municipal do Rio de Janeiro, sob a 

coordenação de suas secretarias de Educação, têm como norma que para ser diretor de uma 

das escolas dessas redes públicas de ensino é preciso, antes de tudo, ser professor de sala de 

aula. 

Com isso, concluímos que aqueles professores que estão na função de direção, ou seja, 

uma função extraclasse e também gratificada, saibam, a priori, quais são suas 

responsabilidades, as complexidades que compõem as redes de ensino, especialmente os 

diretores de escolas em prédios compartilhados e de escolas em territórios conflagrados pela 

violência armada. Isso justifica a necessidade de ouvi-los e compreender o que esses 

profissionais da educação têm a dizer. É importante ter em mente que a busca de cada um dos 

participantes é fazer a diferença naquele lugar em que as escolas estão localizadas. É a busca 

pela transformação de uma escola, do destino de seus atores e de seus próprios destinos 

(profissional e pessoal) que em suas narrativas, deixam transparecer que a direção não é 

apenas parte de um percurso da carreira docente, mas uma possibilidade de ir além de seus 

conteúdos de sala de aula. Ela é significativa, tem um teor político. Constrói-se a partir da 

possibilidade de não sucumbir à vontade do “próprio, dedicando-se ao “cuidado sobre o 

outro”, incluindo o desejo de transformação, de empatia, de vida. Mas, sobretudo, “estar” na 

direção enquanto se “é” professor representa, conforme nos diz Nóvoa (2017), um 

posicionamento profissional por parte do docente.  

Por fim, é preciso mencionar que a pandemia de Covid-19 influenciou o nosso 

trabalho de campo. Não foi possível retornar às escolas, local das entrevistas, e reencontrar os 

diretores. Por isso, buscamos nos depoimentos dos participantes da pesquisa mais elementos 

para realçar suas experiências na função de diretor, especialmente no que tange às suas 

atividades costumeiras e ao seu entendimento sobre a importância do controle social (formal e 

informal) para lidar com a violência no entorno da escola.  

Queremos ressaltar a importância do presente estudo para a reflexão sobre as 

narrativas produzidas no campo da História da Educação, no qual o estudo da profissão 

docente se faz pelas lentes acuradas da sociologia, antropologia e outras formas de 

abordagem. Por isso defendemos o estudo das narrativas no campo escolar, in loco, onde a 

emoção do lugar, a presença do outro, o sentido que o bairro traz com suas marcas nas 

calçadas, nos muros, nas carteiras da escola, no prédio escolar, nos olhares da/sobre a 

vizinhança, intrigam e enriquecem o andar do caminhante em atividade de investigação, de 
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modo diferente do andar do caminhante ordinário, que, muitas vezes, olha e não vê. 

Esperamos que esta tese contribua para enriquecer o olhar e as caminhadas de todos que a ela 

tiverem acesso e que por ela tenham interesse! 
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Apêndice 1 – Material norteador da entrevista em entrevista gravada – História Oral 

1) Nome; Idade; Gênero; Família; 

2) Formação na Educação Básica; 

3) Formação acadêmica docente: Curso Normal ou Pedagogia ou outra Graduação? 

Estudos adicionais; pós-graduações. 

4) Há formação institucionalizada (quais cursos) para a função de diretor ou a formação 

acontece na prática cotidiana?  

5) Como se deu o ingresso na carreira docente? 

6) Como se deu o ingresso como servidor público? 

7) Experiências profissionais anteriores a docência?  

8) Experiências de sala de aula?  

9) A diferença em ser professor e ser diretor? 

10) Qual o entendimento da docência? E diretor escolar (diferenças e semelhanças)? 

11) Como chegam à função de diretor (posição pessoal, de desejo)?  

12) Como chegam à função de diretor (eleição, indicação ou como interventor)? 

13) Por que aceitaram o desafio de desenvolver a direção escolar em escolas localizadas 

em territórios conflagrados pela violência armada? O que significa violência armada? 

Ela influencia o desenvolvimento pedagógico e administrativo da escola?  

14)  Quais as atribuições do diretor escolar e quais seriam as atribuições ocultas de um 

professor na função de diretor nessas escolas?  

15) Há um docente no diretor escolar?  

 

 

NOTA: Esse material anexado foi apenas usado como referência para o pesquisador durante a 

entrevista gravada com o participante da pesquisa. As questões que foram descritas nesse 

documento nos serviram de orientação. As entrevistas fluíram no “fazer contar e no fazer 

ouvir”.  
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Apêndice 2 – Resultados da Revisão de Literatura – Teses e dissertações, artigos, livros  

 

 



 
 
 
 

 
AS TESES 



 
AUTOR/ANO 

 
TÍTULO DA TESE 

 
INSTITUIÇÃO 

 
PALAVRAS-CHAVE 

 
RESUMO 

GUIMARÃES, 
Maria Eloisa 
1995 

Escolas, galeras e narcotráfico PUC-RJ 

Escola pública; 
 narcotráfico;  
galeras;  
tráfico de drogas;  
bailes Funk. 

A tese foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ, com base em estudo realizado no início 
dos anos de 1990 sobre duas escolas públicas situadas em morros do Rio de Janeiro, apontados 
pela autora como “zona de narcotráfico”. Naquela época, já se observava que em tempos de 
tensão entre os traficantes (ou entre policiais e traficantes) era inviável o funcionamento 
regular das escolas. Guimarães aponta em sua pesquisa que o funcionamento das escolas, por 
vezes, era favorecido pelas “negociações” que diretores estabeleciam com os chefes do tráfico 
de drogas, e que os mediadores desses acordos eram os jovens que frequentavam as escolas. A 
autora tratava o tema como “violência urbana” e não “violência armada”. Essa última 
expressão será usada por nós por entendermos que, nesse século, o termo tem sido usado tanto 
pelas mídias como pelas Secretarias de Segurança Pública. Acreditamos que essa expressão 
abarque não somente o uso de armas de fogo pelos traficantes de droga, como pelas milícias, 
pela polícia militar e por outros usuários desse tipo de arma.  

 
SILVA, Rodrigo 
Torquato 
 
2010 

Escola-favela e favela-escola: 
esse menino não tem jeito! 

UFF 
 

Educação popular; 
Escola pública; Favela, 
Política e Crime 
Violento; cotidiano 
escolar 
 

A tese de doutorado em Educação é de Rodrigo Torquato da Silva, publicada em 2010, pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF), cujo título é “Escola-Favela e Favela-Escola: Esse 
menino não tem jeito!”. O autor chama atenção para as representações e os estereótipos do 
sujeito da favela. Mostra as fraquezas sociais encontradas na escola e a rotina daqueles que são 
visibilizados, os moradores da favela. Em sua pesquisa, o autor ouviu diretores, professores e 
comunidade escolar. Neste caso, a tese tem a escola e seus atores, inclusive diretores escolares, 
como objeto de pesquisa. O que nos permite considerar a proximidade do tema com o nosso, 
visto que também entrevistamos diretores de escolas públicas e consideramos bairros que têm 
sido considerados pelo aplicativo Fogo Cruzado como “lugares” em que a violência a partir do 
uso de armas de fogo tem contribuído para o fechamento, mesmo que temporário, de escolas 
públicas da região. 

 
ALMENDRA 
FILHO, Dinaldo 
Sepúlveda 
 
2013 

“A firma é forte”: trabalho, 
crime e consumo nas redes de 
sociabilidade da “violência 
urbana” 

UERJ 
 

Violência urbana; 
Ética do provedor; 
Crime; Trabalho; 
Consumo; Sociabilidade 
 

A tese examina as transformações das relações sociais em torno das quais o trabalho pobre 
urbano e favelado constrói a sua identidade em relação à do bandido e a emergência de uma 
ordem de interação sui generis inscrita nas redes de sociabilidade da violência urbana. Baseia-
se em entrevistas com um grupo heterogêneo de tipos sociais e na observação flutuante em três 
favelas, uma delas com tráfico de drogas a varejo armado e ostensivo e as outras duas com 
Unidades de Policia Pacificadora (UPPs). 

 
SILVA, Eduardo 
Ribeiro 
 
2015 

Violência armada e educação 
no Rio de Janeiro: impactos 
educacionais das UPPs 

UERJ 
 

Violência; Impactos da 
Violência; Educação; 
Avaliação; Efeito-
Escola; Efeito-
Vizinhança 

O estudo de tese observou o que ocorre com cotidianos e resultados escolares quando se dá a 
redução da violência no entorno das escolas, supostamente em decorrência da instalação das 
UPPs. Os principais resultados mostraram redução moderada nas interrupções das aulas 
ocorridas especificamente por conta da violência, bem como redução moderada no abandono e 
defasagem escola. 

 
SOUZA, 
Francisco 
Waldilio da Silva 
2017 

Vidas matáveis: juventudes e 
narcoeconomia em debate na 
formação continuada de 
docentes 

UFPI 

Escola-família-
comunidade; Gestão; 
Formação continuada; 
tráfico de drogas.   

A tese de doutorado em educação “Vidas matáveis: juventudes e narcoeconomia em debate na 
formação continuada de docentes”, de Francisco Waldilio da Silva Sousa, foi concluída em 
2017 na Fundação Universidade Federal do Piauí (UFPI). O autor aborda o tema da violência 
associada ao tráfico de drogas e propõe o fortalecimento da tríade escola-família-comunidade, 
a partir de um plano específico de formação continuada de docentes. Ele vê os professores 
como promotores dos direitos humanos e da cidadania e reflete sobre as injustiças, exclusões, 
preconceitos e desigualdades sociais. Sousa reflete sobre o papel do docente e busca responder 



Teses selecionadas para a pesquisa 
Fonte: Produção própria. 

 

suas indagações a partir da necessidade da formação continuada de professores, especialmente 
aqueles que atuam em área de, como o autor denomina, vulnerabilidade social. A tese nos 
ajuda a refletir sobre a formação dos professores que se tornam diretores que atuam em áreas 
conflagradas pela violência armada. Entendemos que os autores contribuíram para a nossa 
investigação, pois, trazem para a superfície do debate a formação inicial e continuada do 
professor. Nosso trabalho considera a possibilidade de que esse professor também seja o futuro 
diretor. Nesse sentido, queremos compreender se a formação durante o trabalho em sala de 
aula pode ajudá-lo, quando se trata da violência armada, na gestão da escola. 

NOBREGA 
JUNIOR, Edson 
Diniz 
2017 

A relação escola-família-
vizinhança na favela da Maré 
e o Programa Escolas do 
Amanhã/Bairro Educador 

PUC-RJ 

escola-família-
vizinhança; Escola 
pública; favela; Projeto 
Escola do 
amanhã/Bairro 
Educador 

A tese do doutor em Educação, Edson Diniz Nobrega Junior, “A relação escola-família-
vizinhança na favela da Maré e o Programa Escolas do Amanhã/Bairro Educador”, defendida 
em 2017, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC. A reflexão se faz 
acerca das relações entre escolas públicas, famílias de origem popular e vizinhança escolar, 
tendo como referência territórios pobres da cidade, notadamente o conjunto de favelas da 
Maré. A abordagem passa pelas novas formas de educação prioritária e compensatória para 
escolas em territórios vulneráveis e pelo tema da violência acompanhado do “efeito-
vizinhança” e da cultura da escola. O autor teme que a violência possa limitar as oportunidades 
das crianças, adolescentes e adultos em garantir os seus direitos pela educação pública de 
“qualidade”. Escolhemos essa tese em virtude da sua capacidade de refletir de forma 
transparente sobre a importância da escola na preparação das nossas crianças, juventudes e 
adultos. E no decorrer da exposição crítica, o autor, com sua maestria, põe à mesa um conceito 
que nos é caro, a “vizinhança”. Nosso trabalho tem por recorte os bairros que fazem limite com 
as favelas em que há o domínio do tráfico de drogas ou/e milícias. Acreditamos, assim como o 
autor da tese citada, que há o “efeito-vizinhança” e que, portanto, a escola pode ser 
influenciada por seus efeitos. 

 
PEREIRA, Ellis 
Regina Neves 
 
2018 
 

Gestão escolar em territórios 
conflagrados: efeitos sobre a 
cultura profissional de 
diretores(as) de escolas 
públicas de São Paulo 

USP 

Escolas públicas; 
Diretor escolar; Gestão 
escolar; territórios 
conflagrados; Cultura 
escolar 

A tese de doutorado em Educação selecionada foi a de Ellis Regina Neves Pereira, “Gestão 
escolar em territórios conflagrados: efeitos sobre a cultura profissional de diretores(as) de 
escolas públicas de São Paulo”, concluída em 2018 na Universidade de São Paulo (USP), 
construída por meio de relatos de biografias profissionais de diretores escolares que atuam em 
territórios conflagrados – áreas urbanas de São Paulo, capital, consideradas pela autora como 
epicentros mercadológicos da economia capitalista criminal em ascensão. Essa tese tem uma 
produção que nos chama atenção por três fatores: a primeira é o fato do período de sua defesa, 
2018. O segundo trata da gestão escolar e, por fim, das escolas em territórios conflagrados pela 
violência, que ela chama de urbana, diferindo de nós, que pensamos ser uma violência 
determinada, a violência advinda do uso de armas de fogo. Esse material é de extrema 
importância para a nossa reflexão no Rio de Janeiro, já que a tese citada ocorre em São Paulo. 
É interessante pensar o que nos aproxima e o que nos distancia nesse momento de 
investigação. 
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AUTOR/ANO 
 

TÍTULO DA 
DISSERTAÇÃO INSTITUIÇÃO PALAVRAS-CHAVE RESUMO 

MARTINS, 
André Antunes  
 
1999 

 
Escola Pública (violenta) e 
tráfico de drogas: novas 
feições da qualidade 
educacional 

UERJ 
 

 
Violência, autonomia, 
tráfico de drogas e escola 
 
 

A dissertação, “Escola Pública (violenta) e tráfico de drogas: novas feições da qualidade 
educacional” apontava que o tráfico de drogas influencia o cotidiano escolar, seja por estar 
no entorno da escola, seja por adentrar nesses espaços institucionalizados. Essa dissertação 
tem ao todo vinte anos de existência. O tema mostra-se atual e as preocupações por ele, 
também. Isso porque no momento há uma grande exposição midiática sobre a falta de aula 
em determinadas escolas públicas, em determinados bairros do Rio de Janeiro. Esse trabalho 
de pesquisa levanta uma suspeita de que o tema pode ter sido invisibilizado durante esse 
período. Com isso, surge uma questão. Por que o tema não avança em pesquisa e em 
políticas públicas de segurança efetivas? O que acontece com as escolas (e seus atores 
internos e externos) e os vizinhos das escolas que ficam sem aula em função das tensões 
geradas pelas lutas territoriais?  

RIBEIRO, Ruth 
 
2002 

Droga, Juventude e Desvio: 
um estudo exploratório dos 
significados atribuídos ao 
uso e ao tráfico de drogas, 
por jovens de escola pública 
de Belo Horizonte 

UFMG 
Escola pública; bairro; 
favelas; juventude; 
narcotráfico; violência. 

A dissertação, “Droga, Juventude e Desvio: um estudo exploratório dos significados 
atribuídos ao uso e ao tráfico de drogas, por jovens de escola pública de Belo Horizonte” 
busca conhecer o que pensam esses jovens, as percepções, as relações de tensões ocorridas 
dentro da escola entre os jovens moradores do morro, estigmatizados por morarem em 
favelas marcadas pela presença do narcotráfico e os demais jovens de outras localidades. A 
autora também mostra como isso tensiona a relação dos jovens com os profissionais da 
escola e com o próprio diretor escolar. 

ORDONEZ, 
Cecília 
 
2015 

A construção do discurso 
sobre a violência escolar: 
um estudo de caso na rede 
pública de ensino em São 
Luiz. 

UFMA 

Escola pública; 
docentes, discentes, 
gestão, Violência; 
narcotráfico. 

A dissertação de mestrado em educação escolhida foi a de Cecilia Ordonez, “A construção 
do discurso sobre a violência escolar: um estudo de caso na rede pública de ensino em São 
Luiz”, apresentada em 2015 na Universidade Federal do Maranhão. Ela retrata a violência 
oriunda da presença do narcotráfico como um fenômeno que alcança a escola e a percebe 
como uma das formas mais graves de manifestação que aparece na sociedade e como um 
fator de distanciamento da escola da comunidade. A sua conclusão é que há necessidade de 
políticas públicas voltadas para a prevenção e enfrentamento do fenômeno da violência nas 
escolas públicas de São Luís no sentido de formar a juventude e não a criminalizar. 

Dissertações selecionadas para a pesquisa 
Fonte: Produção própria 
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AUTOR/ANO 
 

TÍTULO DO ARTIGO RESUMO BASE DE DADOS  

 
ZALUAR, Alba; 

LEAL, Maria Cristina  
2001 

Violência extra e intramuros  

O artigo busca entender a dupla manifestação da violência: a que aniquila os corpos das crianças jovens 
no Brasil e a que arruína suas mentes na medida em que não as capacita para enfrentar os problemas do 
mundo contemporâneo. Focaliza a violência no âmbito escolar, diferenciando violência física da 
psicológica, como modo de prescindir do conceito de violência simbólica. 

Rev. bras. Ci. Soc. 
[online], v. 16, n. 45, 

p. 145-164, 2001 
SciELO Brasil 

 
SPÓSITO, Marília 

Pontes 
2001 

Um breve balanço da pesquisa 
sobre violência escolar no 
Brasil 

 
Apresenta resultado da pesquisa sobre as relações entre violência e escola no Brasil após 1980. A 
violência em meio escolar é examinada tanto como decorrência de um conjunto de práticas escolares 
inadequadas quanto como um dos aspectos que caracterizam a violência na sociedade contemporânea 

Educ Pesq [online]. 
2001, vol.27, n.1, 
pp.87-103 

SciELO Brasil 
 

 
MONTEIRO, Simone 

2004 

Desvendando dinâmicas locais: 
o caso da Favela Rio das Pedras 

 
Resenho do livro “A utopia da Comunidade Rio das Pedras, uma favela carioca de 2002”, organizado 
por Marcelo Burgos, em que o autor critica os meios de comunicação que contribuem, no imaginário 
social da cidade, para a associação entre favela, tráfico de drogas, pobreza e violência. 

PHYSIS: Rev. Saúde 
Coletiva, Rio de 
Janeiro, 14(2):395-
423, 2004  

 

RUOTTI, Caren  
2010 

Violência em meio escolar: 
fatos e representações na 
produção da realidade 

 
O artigo busca problematizar as conexões e os distanciamentos entre a violência em meio escolar e a 
violência nos bairros de onde provém a sua clientela. Os resultados obtidos indicam tanto a existência de 
manifestações de violência próprias da realidade externa penetrando o interior das escolas quanto o 
modo com que essas representações interferem na conduta dos profissionais e agentes da educação. 

Educação e Pesquisa, 
São Paulo, v. 36, n. 1, 
p. 339-355, jan./abr. 

2010 
SciELO Brasil 

 

 
SILVA, Luiz Antônio 

Machado da 
2010 

Em Violência Urbana, 
Segurança Pública e Favelas – 
O Caso do Rio de Janeiro Atual 

O estudo propõe uma discussão empírica da produção da linguagem da violência urbana (entendida 
como uma prática organizada, uma gramática) e das respectivas implicações sobre a ordem pública, 
abordando: a) as relações entre violência urbana, rotinas e organização das relações sociais na cidade; 
b)o impacto da mudança no debate sobre as políticas de ordem pública sobre as formas de 
criminalização e segregação territorial da pobreza, junto com a discussão do estatuto das favelas.  

Cad.CRH vol.23 no.59
 Salvador May/Aug. 2
010 - SciELO Brasil 

 

CONCEIÇÃO, Luiz 
Arthur  
2011 

 

“Educação e a nova perspectiva juvenil em territórios dominados pela violência”, Luiz Arthur Conceição 
afirma que a escola tem a necessidade, nesse novo milênio, de se adaptar ao atendimento de jovens que 
estejam inseridos em áreas de maior vulnerabilidade social. O autor defende que o sistema educacional 
público precisa melhor compreender essas áreas de conflitos humanos extremos e os motivos que, 
muitas vezes, geram um certo grau de indisciplina no ambiente escolar.  

v. 1 n. 1 (2011): 
Anais do Seminário 
Nacional da Pós-
Graduação em 
Ciências Sociais - 
UFES  

 
LEITE, Marcia Pereira 

 
2012 

Da “metáfora da guerra” ao 
projeto de “pacificação”: 
favelas e políticas de segurança 
pública no Rio de Janeiro. 

O artigo examina a construção das favelas como território da violência na cidade do Rio de Janeiro, 
enfocando as políticas de segurança pública praticadas nessas localidades. Embora não trate 
exclusivamente de escolas, o artigo traz uma forte discussão acerca dos “vizinhos das escolas” em áreas 
dominadas pelo tráfico de drogas, inclusive, as instituições escolares. 

Rev.	bras.	segur.	pública	
|	São	Paulo	v.	6,	n.	2,	
374-389	Ago/Set	2012	 

 
RIBEIRO, Eduardo 

 
2013 

Vizinhança, violência urbana e 
educação no Rio de Janeiro: 
efeitos territoriais e resultados 
escolares 

O artigo destaca que toda escola está localizada em um território, um espaço social capaz de alterar a 
rotina de suas atividades cotidianas, do processo de ensino-aprendizagem ou, até mesmo, de suas 
interações internas entre os diversos atores da comunidade escolar. 

INTRATEXTOS, Rio 
de Janeiro, Número 
Especial 4(1): 27-52, 
2013.  

 



 
AUTOR/ANO 
 

TÍTULO DO ARTIGO RESUMO BASE DE DADOS  

FRANÇA, Marco Túlio 
Aniceto; DUENHAS, 
Rogério Allon; 
GONÇALVES, Flávio 
de Oliveira 

2013 

Melhoria da qualidade 
educacional e redução da 
violência através de abertura de 
escolas públicas nos finais de 
semana: uma avaliação 
quantitativa 

O trabalho mostra o impacto da abertura de escolas curitibanas da primeira fase do ensino fundamental 
nos finais de semana sobre as comunidades que estão localizadas em áreas vulneráveis. Os resultados 
mostram que o programa teve impacto positivo sobre algumas dimensões da violência, como a melhoria 
no relacionamento entre o corpo discente, redução de crimes contra a propriedade e tráfico de drogas 
dentro da escola.  

Ensaio: Avaliação e 
Políticas Públicas em 

Educação, v. 21, n. 81, 
p. 711-738, dez. 2013 

SciELO 

FLORES, Silvia 
Lourdes Conde 

2014 

La violencia y cultura de la 
calle entran a la escuela: 
acciones y reacciones 

A autora mexicana do artigo apresenta pesquisa qualitativa realizada em dez escolas de cinco cidades 
com altos índices de criminalidade e violência vinculadas ao crime organizado no México. 

Sinéctica no. 
42 Tlaquepaque ene./j
un. 2014.  SciELO 

SALLES, Leila Maria 
Ferreira; MELO, 
Luciano Plez de; 
SILVA, Mary Adam de 
Paula e; FONSECA, 
Debora Cristina - 2015 

Os gestores escolares e a 
inserção das escolas na 
comunidade 

O artigo busca investigar as representações dos gestores sobre a comunidade e os processos de 
aproximação ou distanciamento da escola com seu entorno. Traz reflexão sobre os estranhamentos entre 
os que estão “fora” e os de “dentro”, que acabam por não reconhecer o espaço escolar como um espaço 
coletivo. 

Educação (Porto 
Alegre, impresso), v. 
38, n. 1, p. 113-123, 
jan.-abr. 2015  

 

SALCEDO, Amanda 
Cortés; PÉREZ, Tito 
Hernando; GUERRA, 
Luis Francisco - 2016 

La escuela colombiana: entre la 
nuda vida y la biopotencia 

Reflexão crítica sobre a relação entre escola e conflito armado, sobre o recrutamento forçado de crianças 
e jovens pelo tráfico de drogas e sobre as ameaças aos professores em áreas de confronto e as 
consequências diretas sobre o trabalho docente. 

Revista Colombiana 
de Educación, N.o 71. 
Segundo semestre de 
2016, Bogotá, 
Colombia. -  SciELO 

KASSOUF, Ana Lúcia; 
BECKER, Kalinca Léia 

 
2016 

Violência nas escolas públicas 
brasileiras: uma análise da 
relação entre o comportamento 
agressivo dos alunos e o 
ambiente escolar 

O artigo revela que as agressões interpessoais cada vez são mais frequentes nas escolas brasileiras e 
trazem consequências negativas sobre os resultados escolares e sobre a formação social dos alunos. Para 
as autoras a conduta positiva dos professores, a redução da criminalidade na vizinhança da escola e uma 
gestão escolar que facilite a socialização podem concorrer para a diminuição da violência na escola. 

Nova econ. [online]. 
2016, vol.26, n.2, 
pp.653-677. ISSN 
0103-6351. SciELO 

 

RIBEIRO, Eduardo 
 

2017 

Violência armada e educação 
no Rio de Janeiro - MPRJ 

O autor faz uma reflexão conceitual sobre a temática de violência armada. Fatores exógenos como o 
controle territorial, a alta incidência de conflitos armados e mortes e níveis elevados de violência policial 
são fatores exógenos importantes na compreensão de como os componentes contextuais de moradia e 
convivência podem influir em desfechos individuais e institucionais com os contextos escolares. 

Ministério Público do 
Estado do Rio de 
Janeiro (MPRJ) 
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AUTOR/ANO TÍTULO DO LIVRO RESUMO EDITORA   

ZALUAR, Alba 
1992 A Máquina e a revolta 

Conhecido como um dos maiores focos de violência do Rio de Janeiro, o conjunto habitacional 'Cidade de Deus' é o 
campo de pesquisa sobre o qual foi elaborado esse livro, que aborda a pobreza e os seus diferentes significados. 
Alba Zaluar faz aqui um rico e diversificado estudo da vida de seus moradores, seu trabalho, a constituição de 
sua vida familiar, lazer e religião, buscando entender, entre outras coisas, as diferentes histórias de vida que levam 
ao trabalho ou ao banditismo. 

Editora: 
Brasiliense 

GUIMARÃES, 
Eloísa  
1998 

Escola, galeras e 
narcotráfico 
 

Trata das diferentes formas de conexão da escola pública com a violência que se intensifica e se amplia a partir dos 
anos 1980m nos centros urbanos. 

Editora UFRJ 
 

BURGOS, Marcelo 
Baumann 
2002  

A utopia da Comunidade 
Rio das Pedras, uma 
favela carioca 
 

O livro intitulado “A utopia da comunidade: Rio das Pedras, uma favela carioca” (2002) resultou de um projeto de 
pesquisa desenvolvido sob a coordenação de Marcelo Bauman Burgos, no âmbito do Núcleo de Estudos sobre 
Cidadania, Direitos e Desigualdade Social, do Departamento de Sociologia Política da PUC-Rio. Entre os capítulos 
do livro, interessa-nos mais de perto aquele que aborda as representações de identidades nas escolas públicas (de Rio 
das Pedras), por tratar das representações que circulam nessa favela a respeito das identidades de cariocas e 
nordestinos a partir da fala dos professores das escolas públicas da região. 

[Rio de Janeiro]: 
Editora PUC-Rio; 
[São Paulo]: 
Edições Loyola, 
2002 

ARAÚJO, Carla  
2002 

A violência desce para a 
escola: suas 
manifestações no 
ambiente escolar e a 
construção da identidade 
dos jovens 

O livro, segundo Marília Sposito nos ajuda a pensar sobre as relações entre violência e escola. A pesquisa 
desenvolvida em escola pública de Belo Horizonte privilegia os episódios de violência observados na unidade 
escolar, que traduzem a experiência de afrontamento de moradores de bairros geograficamente próximos, mas 
distantes simbolicamente em razão da rivalidade e de formas de conflitos cotidianos. O estudo inova porque 
investiga as formas de constituição da identidade desses adolescentes que experimentam não só a violência no seu 
cotidiano, mas o estigma no interior da escola em decorrência do seu lugar de moradia. Mergulhados em ambientes 
de extrema insegurança e medo, os jovens desenvolvem algumas estratégias na busca de segurança e formação da 
identidade pessoal que recusam, algumas vezes, formas grupais de sociabilidade, comuns nessa faixa etária. Ao 
perceber apoio apenas no grupo familiar e em poucos amigos, os jovens tentam lidar com a própria ambiguidade 
dessa situação.  

Editora Autêntica 

BURGOS, Marcelo 
Bauman  
2002 

A utopia da comunidade: 
Rio das Pedras, uma 
favela carioca 

O livro resultou de um projeto de pesquisa desenvolvido sob a coordenação de Marcelo Bauman Burgos, no âmbito 
do Núcleo de Estudos sobre Cidadania, Direitos e Desigualdade Social, do Departamento de Sociologia Política da 
PUC-Rio. Entre os capítulos do livro, interessa-nos mais de perto aquele que aborda as representações de 
identidades nas escolas públicas (de Rio das Pedras), por tratar das representações que circulam nessa favela a 
respeito das identidades de cariocas e nordestinos a partir da fala dos professores das escolas públicas da região. 

Edições Loyola 
 

ABRAMOVAY, 
Miriam  
2003 

Escolas inovadoras: 
experiências bem-
sucedidas em escolas 
públicas 

O livro baseia-se no relato e na análise de experiências desenvolvidas em escolas situadas em locais de elevada 
vulnerabilidade social que, tendo passado por situação-limite e experimentando as mais variadas formas de violência 
e abandono, foram capazes de enfrentar e reverter esse quadro, por meio, entre outras medidas, do estabelecimento 
de pactos de confiança e aposta nos jovens.  

UNESCO 
 



 

AUTOR/ANO TÍTULO DO LIVRO RESUMO EDITORA   

ZALUAR, Alba 
 
2004  

Integração perversa: 
pobreza e tráfico de 
drogas 

Trata da violência urbana, da pobreza e do tráfico de drogas, com base em pesquisas de campo e sob a perspectiva 
da sociologia contemporânea. Reflete sobre alguns projetos preventivos, que propõem saídas para a situação extrema 
de violência e criminalidade existente no país e, em especial, no Rio de Janeiro. 

FGV Editora  

ABRAMOVAY, 
Miriam (Coord.) 
 
2005 

Cotidiano das escolas: 
entre violências 
 

Nesses últimos dez anos, as pesquisas sobre a violência têm sido perpassadas por dois debates recorrentes, 
particularmente quando tratavam da violência nas escolas. Na frente do palco, um debate explícito acerca da 
definição da violência: o que pode e deve ser considerada uma violência? Mais discreto, um debate acerca das 
principais fontes da violência e, consequentemente, dos esquemas explicativos a serem priorizados: é a violência um 
fenômeno macrossocial, cujas raízes se encontram no sistema, portanto fora da escola, ou um fenômeno 
microssocial, ligado às interações, situações e práticas na própria escola?  

UNESCO – 
Observatório de 
Violência, MEC  

ABRAMOVAY, 
Miriam 
 
2005 

Debate: violência, 
mediação e convivência 
na escola 
 

A violência é um fenômeno que vem tendo destaque cada vez maior no mundo contemporâneo, sendo 
cotidianamente discutido, o que leva à necessidade de se analisar o contexto em que ele se inscreve. É necessário, 
principalmente, discutir as práticas individuais e coletivas nas quais este fenômeno tem lugar e o conjunto de normas 
de convivência instituídas que lhe são subjacentes, uma vez que a violência é ressignificada segundo tempos, 
lugares, relações e percepções, e não se dá somente em atos e práticas materiais. 

BOLETIM, 23 
novembro. 
<cdnbi.tvescola.or
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tents> 

RUOTTI, Caren; 
ALVES, Renato; 
CUBAS, Viviane 
de Oliveira 
 
2006 

Violência na escola: um 
guia para pais e 
professores 

Este livro reúne resultados de pesquisas e levantamentos realizados pelo Núcleo de Estudos da Violência da 
Universidade de São Paulo que abordam escolas em áreas com altos índices de violência criminal. Apresenta 
diagnóstico da situação dessas escolas e arrola as ações que poderiam garantir que as escolas tenham condições de 
exercer seu papel educacional tanto com relação aos conteúdos tradicionais quanto aos padrões de interação 
civilizados que assegurem às crianças e aos jovens melhores condições para se desenvolverem como pessoas. 

São Paulo: 
Andhep; Imprensa 
Oficial do Estado 
de São Paulo 

MARRA, Célia dos 
Santos 
 
2007 

Violência escolar: a 
percepção dos atores 
escolares e a repercussão 
no cotidiano da escola 

Neste livro, Célia Marra discute o fenômeno da violência escolar a partir da definição e descrição do que seja 
violência escolar e sua consequência no cotidiano da escola. Para isto, desenvolveu uma pesquisa de cunho 
etnográfico em uma escola pública de ensino básico, através da qual, privilegiando a escuta e a observação do seu 
cotidiano, conseguiu desnudar o que se passa no interior da instituição, acometida por fenômenos de violência 
explícita, ao extremo do ferimento e óbito de aluno em suas dependências. Apoiada nas construções teóricas de 
Michel Maffesoli e Hannah Arendt, sobre a gênese da violência, e em pesquisadores da violência escolar, entre eles, 
Eric Debarbieux, na Europa, Marília Spósito e Eloísa Guimarães, no Brasil, a pesquisa veio confirmar o conflito 
semântico do termo já denunciado por estes pesquisadores e surpreende na denúncia dos fatores etiológicos da 
violência escolar. 
 

Annablume 
Editora 
 

FALEIROS, 
Vicente de Paula; 
FALEIROS, Eva 
Silveira - 2008 

Escola que protege: 
enfrentando a violência 
contra crianças e 
adolescentes 

Esta publicação, originalmente, foi elaborada como um instrumento didático de apoio aos participantes do Curso 
Formação de Educadores: subsídios para atuar no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes.  

2. ed. Brasília: 
Ministério da 
Educação, Secadi 
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GONÇALVES, 
Luiz Alberto 
Oliveira; TOSTA, 
Sandra de Fátima 
Pereira (Org.) 
 
2008 

A síndrome do medo 
contemporâneo e a 
violência na escola 
 

Não é de hoje que a violência urbana e a falta de segurança, principalmente nas grandes cidades, preocupam a 
população. Mas o que dizer quando a violência chega também às escolas de forma explícita e terrivelmente 
ameaçadora, pondo em risco a integridade física e psicológica de todos que nela estão e colocando em xeque as 
finalidades e atribuições que justificam sua existência? Como estão a autoestima e a motivação dos diferentes 
sujeitos escolares para cumprir seus papéis e levar adiante a missão da escola de promover cidadania e formar 
cidadãos comprometidos socialmente? Como pode a instituição sobreviver a esse estado que deteriora suas relações 
internas e externas? Essas são algumas das questões que permeiam a discussão proposta neste livro, enriquecida pelo 
trabalho de campo realizado pelos autores, o que permitiu a eles enxergar de perto a face dessa violência, que 
adentrou os portões da escola e vem tornando-a um espaço marcado pela desordem e pela agressividade – reflexos 
do que acontece na sociedade contemporânea –, refém do medo e vitimizada pela impunidade, pelas drogas e pela 
violência gratuita.  

Editora Autêntica. 
(Pedagogia: 
formação de 
professores)  
 

RIBEIRO, Luiz 
Cesar de Queiroz; 
KAZTMAN, 
Ruben  
 
2008 

A cidade contra a escola: 
segregação urbana e 
desigualdades 
educacionais em grandes 
cidades da América 
Latina 

O livro é composto por artigos de autores diferentes, mas que tratam em analisar a relação entre a segregação 
residencial e as desigualdades das chances de escolarização de crianças e jovens em diversas cidades da América 
Latina. De modo geral, o livro, trata do papel exercido pela segregação urbana na manutenção da baixa 
educabilidade de crianças e adolescentes oriundos de meios populares. Busca contextualizar as politicas publicas e o 
papel da família, da escola e do bairro onde as crianças e os adolescentes são socializados. 

Letra Capital 
Editora 

ROLIM, Marcos  
 
2008 

Mais educação, menos 
violência: caminhos 
inovadores do programa 
de abertura das escolas 
públicas nos fins de 
semana 

No ano 2000, durante as comemorações do Ano Internacional da Cultura de Paz, a Representação da UNESCO no 
Brasil lançou o Programa Abrindo Espaços: educação e cultura para a paz. Ao longo destes oito anos, o programa, 
que, ao abrir escolas públicas no fim de semana, combina elementos de inclusão social e educação, solidificou-se e é 
a primeira ação da UNESCO no Brasil a tornar-se política pública. A metodologia proposta pelo Abrindo Espaços é 
a base do Programa Escola Aberta, criado pelo Ministério da Educação, em 2004, hoje presente em todos os estados 
brasileiros. 
 

UNESCO; 
Fundação Vale 

CUNHA, Maria 
Couto  
2009 

Gestão educacional nos 
municípios: entraves e 
perspectivas  
 
 

A obra analisa políticas públicas, implantadas na área educacional, nas últimas décadas, principalmente no que se 
refere à descentralização do ensino. As análises evidenciaram a gênese destas políticas, as forças que engendraram 
suas formulações, as implantações das mesmas e, em alguns casos, investigaram os impactos produzidos. O foco dos 
textos reside no desdobramento destas políticas nos governos municipais, registrando uma pesquisa sobre violência 
escolar e outra sobre a formação de diretores de escolas estaduais. 

Editora EDUFBA 
 

ASSIS, Simone 
Gonçalves; 
CONSTANTINO, 
Patrícia; AVANCI, 
Joviana Quintes 
2010 

Impactos da violência na 
escola: um diálogo com 
professores 
 

Violência na escola é considerado um antigo problema no Brasil, mas a relevância no contexto social e as graves 
consequências para alunos e suas famílias, professores e demais funcionários da escola – a que se tem assistido nos 
últimos anos –, demonstram a complexidade da violência estrutural e urbana. A compreensão do tema, que atinge 
(também) a escola, passa pela percepção de que a violência é produzida nas relações interpessoais, sendo este um 
complexo assunto que demanda urgente discussão.  

Editora Fiocruz. 
53º Prêmio Jabuti 
2011; 1º lugar na 
categoria 
Educação 



 

AUTOR/ANO TÍTULO DO LIVRO RESUMO EDITORA   

RIBEIRO, Luiz 
Cesar; 
KOSLINSKI, 
Mariane; ALVES, 
Fatima; LASMAR, 
Cristiane  
2010 

Desigualdades urbanas, 
desigualdades escolares 

O livro apresenta os resultados de quatro anos de pesquisa do Observatório Educação e Cidade sobre os efeitos dos 
processos de divisão social da cidade nas reais chances de escolarização de crianças e jovens do sistema público de 
ensino fundamental e traz estudos de pesquisas docente e discente que ilustram a forma como a violência urbana e a 
segregação residencial podem afetar, por exemplo, a busca por melhores escolas. 

Editora Letra 
Capital 

MATTOS, Carmem 
Lúcia Guimarães; 
CASTRO, Paula 
Almeida  
 
2011 

Violência na escola: 
reconstruindo e 
revisitando trajetórias e 
imagens de pesquisas 
produzidas por no Núcleo 
de Etnografia em 
Educação entre 1992 e 
2007  

A pesquisa etnográfica tem sido alvo de aproximações com a abordagem sócio-antropológica e a área da educação, 
mais efetivamente nas últimas décadas. Nestes estudos debatia-se a possibilidade de através da etnografia ser 
possível dar voz aos sujeitos do fracasso, no caso os alunos em condição de exclusão e vulnerabilidade social. 
Entretanto, realizados no âmbito do nosso grupo de pesquisa Etnografia e Exclusão (Grpesq/CNPq) do Núcleo de 
Etnografia em Educação (netEDU) chegou-se ao entendimento de que mais do que dar voz aos ditos sujeitos da 
exclusão era preciso ouvi-los para então obter resultados de pesquisas que refletissem a percepção e a participação 
desses sujeitos no desenvolvimento, na análise dos dados e nos resultados da pesquisa. Este mesmo processo poderia 
informar sobre as políticas educacionais e, ainda, promover mudanças em suas vidas.  

 EDUEPB 
 

BURGOS, Marcelo 
Baumann (Coord.) 
 
2014 

A escola e o mundo do 
aluno  

 

Trata-se de um estudo que caminha por muitas vertentes, sob a regência de Marcelo Baumann Burgos. Apresenta os 
resultados e as reflexões decorrentes de uma grande empreitada de pesquisa e extensão realizada de 2010 a 2014. 
Ela teve como núcleo um conjunto de nove escolas da rede escolar municipal da cidade do Rio de Janeiro, a partir 
do qual diversas outras dimensões relacionadas à realidade educacional foram sendo incorporadas. As escolas 
localizam-se no bairro da Gávea e na favela da Rocinha e recebem principalmente alunos moradores nesta última, 
que vem a ser um dos maiores conglomerados populacionais com estrutura urbana precária do país, onde vivem 
mais de 70 mil habitantes.  

Editora Garamond 

 

SEGAL, Robert 
 
2014 

Violência Escolar: 
perspectivas 
contemporâneas 

“Violência Escolar: perspectivas contemporâneas”, de Robert Segal, publicado em  2014, constrói uma narrativa 
baseada na lógica do conhecimento, tratando de um tema que permita, de acordo com ele, “possibilitar aos 
educadores a compreensão da violência escolar, em suas formas – violência na escola, violência à escola e violência 
na escola – como fenômeno de dinamismo social, a partir de sua ambiguidade, ambivalência e polissemia.” (p. 30). 
O autor busca a compreensão deste fenômeno, nesta obra, servindo como uma ferramenta para pensar a formação e 
atuação de educadores e gestores da educação, bem como possibilitar uma contribuição aos pesquisadores das áreas 
das ciências humanas e sociais. 
 

Letra Capital 
Editora 

 

SCHILLING, 
Flavia  
 
2014 

A sociedade da 
insegurança e a violência 
na escola  

Entre os discursos da violência como uma epidemia e o silêncio por ela provocado, há discursos inauditos e 
imprevistos que apontam para uma compreensão ampliada das questões que nos preocupam. Este livro discute a 
violência que está na escola, apresentando as várias dimensões que cercam o problema e apontando algumas ações 
possíveis que estão ao alcance de todos nós. 

Summus. (Novas 
arquiteturas 
pedagógicas; 1) 



 

AUTOR/ANO TÍTULO DO LIVRO RESUMO EDITORA   

MONTEIRO, Ana 
Siqueira 
 
2015 

Prática Pedagógica no 
Cotidiano de uma Escola 
da Favela 

A autora buscou respondeu à questão: “de que maneira o professor que atua em comunidade de risco desenvolve seu 
fazer pedagógico, frente a uma realidade social deficitária de várias ordens?” Paco Editorial 

anexosRibeiro,  
Luiz Cesar de 
Queiros 
 
2016 

Metrópoles: Territórios, 
coesão social e 
governança democrática. 
Rio de Janeiro, 
transformações na ordem 
urbana 

Em especial, o capítulo intitulado “Segregação residencial, moradia e desigualdade escolar”, assinado por Mariane 
C. Koslinski, Fátima Alves, Paula Hernandez Heredia e André Regis, pode nos fornecer informações sobre as 
interações e efeitos entre moradia, segregação espacial e social e oportunidades escolares, assinalando a distribuição 
desigual de oportunidades escolares para as populações de áreas segregadas, onde os autores abordam a temática, 
dentre outras, da violência armada, a escola e seus vizinhos. 
 

Letra Capital 
Editora 

Vários autores - 
2018 Rio sob intervenção 

Coletânea de artigos desenvolvidos a partir de pesquisas acerca da violência armada nos bairros do Rio de Janeiro.

 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Datafolha e apoio do Centro de Estudos de 
Segurança e Cidadania – Cesec, da Universidade Cândido Mendes, coloca à disposição neste relatório os resultados 
de uma pesquisa de opinião que investiga aspectos associados à segurança pública no Brasil e, mais especificamente, 
à realidade da Cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa FBSP/Datafolha “Rio sob Intervenção” teve como objetivo 
principal oferecer uma visão ampla sobre medo, risco e vitimização da população carioca e criar uma linha de base 
fidedigna para a avaliação e monitoramento da intervenção Federal na segurança Pública.  

Data 
Folha,Instituto de 
pesquisa e Fórum 
Brasileiro de 
Segurança pública 
 

 
 Livros encontrados na pesquisa  
Fonte: Produção própria. 
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Apêndice 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  

Resoluções nº 466/2012 e 510/2016 – Conselho Nacional de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA:  ENTREVISTADOR __________         ENTREVISTADO_____________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Resoluções nº 466/2012 e 510/2016 – Conselho Nacional de Saúde 

 
Linha de pesquisa: História, Sujeitos e Processos Educacionais  

Prezado entrevistado: _______________________________________________ 

 
Você está sendo convidado(a) para participar como voluntário(a) da pesquisa 

intitulada Cadê o diretor que estava aqui? A violência tirou? Cadê a violência? 
Naturalizou? e assim contribuir para o estudo investigativo sobre as trajetórias dos 
professores que se tornaram diretores, especialmente aqueles que estão lotados em 
instituições escolares afetadas pela violência do tráfico de drogas, no Rio de Janeiro. 

 
Trata-se de uma pesquisa histórico-social e a coleta de dados terá duração de 8 

meses, com o término previsto para março de 2020.  
 
Sua participação não é obrigatória e consistirá em entrevista semiestruturada e 

gravada. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 
consentimento; sua recusa, desistência ou suspensão do seu consentimento não 
acarretará prejuízo.  

 
Você não terá custos ou quaisquer compensações financeiras. Toda a despesa, se 

houver, será da pesquisadora, Maria Elisabete do Valle Mansur.  
 
Os riscos potenciais desta pesquisa são mínimos e estão atrelados ao risco de 

constrangimento e emoção durante a realização da entrevista. A responsável pela 
realização do estudo se compromete a zelar pela sua integridade e pelo seu bem-estar, 
respeitando aspectos culturais, religiosos e sociais. Caso sinta qualquer desconforto 
durante a entrevista, a coleta de dados será interrompida temporariamente ou 
definitivamente, de acordo com a sua vontade. 

 

O benefício relacionado à sua participação nesta pesquisa está na condição de 
visibilizar quem é o docente que se torna diretor de escola pública e como a violência, 
vista como crescente nos ambientes escolares afeta o seu trabalho e sua identidade 
profissional. Uma oportunidade de ampliar as políticas públicas relativas a formação 
inicial e continuada de professores. 

 

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados 
divulgados em eventos e/ou revistas científicas. Suas respostas serão tratadas de forma 
anônima e confidencial, isto é, através de códigos e em nenhum momento será 
divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. No entanto, por ser uma pesquisa 
sócio-histórica, alguns fatos narrados por você poderão permitir a sua identificação por 
parte de pessoas que conheçam esses fatos. Por esse motivo, é necessário que você 
autorize, ou não, a divulgação de informações que poderão identificá-lo. 

 

Os dados da pesquisa serão mantidos em arquivo físico e digital sob minha 
guarda e responsabilidade, por um período de 5(cinco) anos após o término da pesquisa 
como consta na Resolução n° 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional 
de Saúde do Ministério da Saúde.  

 



 

RUBRICA:  ENTREVISTADOR __________         ENTREVISTADO_____________ 

Você poderá falar com o pesquisador sempre que precisar. “Caso você tenha 
dificuldade em entrar em contato com o pesquisador responsável, comunique o fato à 
Comissão de Ética em Pesquisa do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva pelo 
telefone: (21) 2598-9293 ou pelos e-mails:  cep@iesc.ufrj.br ou cep.iesc@gmail.com.” 
 

Você receberá uma via deste termo onde consta os contatos do CEP e do 
pesquisador responsável, podendo eliminar suas dúvidas sobre a sua participação agora 
ou a qualquer momento. Caso concorde em participar desta pesquisa, assine ao final 
deste documento, que possui duas vias, sendo uma sua e a outra do pesquisador 
responsável. 

 

Maria Elisabete do Valle Mansur 
CPF: 93595352734 

                                        Pesquisador responsável 
          E-mail: betemansur@gmail.com           
 Cel: 21 996477990 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________________ 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e que se trata de uma 
pesquisa histórica, na qual os participantes tornam-se identificáveis, e estou de acordo 
em participar do estudo proposto, sabendo que poderei desistir a qualquer momento, 
sem sofrer qualquer punição ou constrangimento. Recebi uma via assinada deste 
formulário de consentimento. 

( ) Autorizo a divulgação de informações que possam me identificar. 

(  ) NÃO autorizo a divulgação de informações que possam me identificar. 

 

Rio de Janeiro, ____de ____________de 2019. 

 

Assinatura do(a) Participante:__________________________________________ 

 

Assinatura do(a) Pesquisadora:__________________________________________ 

 

 

Secretaria do PPGE 
Campus Praia Vermelha 

Av. Pasteur, 250 - fundos - sala: 234 - Urca 
CEP: 22295-900 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 

www.educacao.ufrj.br 
Tele-fax: (0xx21) 2295-4047 
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Anexo 1 – Parecer Consubstanciado do CEP – Aprovado 

 

 



UFRJ - CENTRO DE FILOSOFIA
E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

Cadê o diretor que estava aqui? A violência tirou? Cadê a violência? Naturalizou?

Maria Elisabete do Valle Mansur

DECANATO DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

2

10903719.3.0000.5582

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 3.615.762

DADOS DO PARECER

O projeto pretende refletir sobre a figura do diretor de escola pública que

vivencia ou vivenciou experiências em

escolas localizadas em ambientes conflagrados, lugares onde a “presença da violência associada ao tráfico

de drogas e de armas [...] passam a ser

vistos como fontes da desordem urbana.” . É nesse contexto que se busca analisar a

relação histórica de “autoridade” do

diretor escolar com os alunos, tendo como pano de fundo o fenômeno da violência causada pelo tráfico de

drogas e/ou milícias e pelos confrontos envolvendo ou não operações policiais. O projeto também visa

abordar a questão, incluindo-a no estudo da história da profissão e da profissionalização docente (LELIS,

2013; TARDIF, 2016). Dentro desse cenário,  a relevância

desta proposta de investigação consiste

em compreender, no decorrer da pesquisa, quem é o diretor de escola pública e como a violência armada

dos ambientes conflagrados, vista como crescente no entorno das escolas, afeta o seu trabalho e sua

identidade professoral. A expectativa do estudo proposto é ouvir 18 docentes que se tornaram diretores de

06 escolas públicas estaduais e municipais de ensino.

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

22.290-240

(21)3938-5167 E-mail: cep.cfch@gmail.com

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av Pasteur, 250-Praia Vermelha, prédio CFCH, 3º andar, sala 30
URCA

UF: Município:RJ RIO DE JANEIRO
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UFRJ - CENTRO DE FILOSOFIA
E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO

Continuação do Parecer: 3.615.762

Objetivo Primário:

O objetivo geral dessa pesquisa é compreender e analisar as trajetórias dos professores que se tornam

diretores, especialmente, aqueles que estão

ou foram lotados em instituições escolares públicas localizadas em territórios conflagrados pela violência

armada influenciada pelo tráfico de drogas

e milícias na cidade do Rio de Janeiro.

Objetivo Secundário:

1) Identificar a identidade professoral e a atuação do professor que assume o cargo de direção de escola

pública.

2) Investigar os conflitos que atravessam as escolas e, consequentemente, as ações do diretor escolar

voltadas à superação desses problemas.

3) Analisar possíveis implicações políticas na eleição, direta ou indireta, para o cargo de diretor de

unidade escolar.

4) Identificar as relações que se estabelecem entre os diretores e as políticas da Secretaria Estadual e

Municipal de Educação do Rio de Janeiro

para contornar o problema da “violência armada” nas e sobre as escolas

Objetivo da Pesquisa:

Os riscos e benefícios foram adequadamente contemplados no projeto e no RCLE

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

No que diz respeito à metodologia, o projeto não apresenta de modo claro o fundamento da pesquisa

histórica,

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Todos os documentos e termos de apresentação obrigatória foram apresentados e atendem ao previsto nas

resoluções. Entretanto, há uma inconsistência entre o título que consta na folha de rosto e no projeto e o

que consta no documento de informações básicas e no RCLE.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

22.290-240

(21)3938-5167 E-mail: cep.cfch@gmail.com

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av Pasteur, 250-Praia Vermelha, prédio CFCH, 3º andar, sala 30
URCA

UF: Município:RJ RIO DE JANEIRO
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UFRJ - CENTRO DE FILOSOFIA
E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO

Continuação do Parecer: 3.615.762

 Uniformizar o título do projeto em todos os documentos

Recomendações:

O projeto está aprovado.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

RIO DE JANEIRO, 02 de Outubro de 2019

Mônica Pereira dos Santos
(Coordenador(a))

Assinado por:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1281375.pdf

09/08/2019
15:06:57

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE.doc 09/08/2019
15:05:15

Maria Elisabete do
Valle Mansur

Aceito

Cronograma cronograma.doc 09/08/2019
15:04:33

Maria Elisabete do
Valle Mansur

Aceito

Folha de Rosto folha_de_rosto.pdf 04/02/2019
16:43:24

Maria Elisabete do
Valle Mansur

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto.doc 19/01/2019
05:40:56

Maria Elisabete do
Valle Mansur

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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Bairro: CEP:

Telefone:

Av Pasteur, 250-Praia Vermelha, prédio CFCH, 3º andar, sala 30
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