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RESUMO  

 
 
O presente Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Currículo, Formação e 
Trabalho Docente: por um pensamento crítico e reflexivo na constituição humana” é 

fruto de estudos realizados junto ao Projeto de Pesquisa denominado “Currículo, 
Formação e Trabalho Docente: um campo de possibilidades para pensar as práticas 
cotidianas como espaços/tempos”, cujo intuito consiste em identificar e analisar as 
percepções de professores de uma escola de Londrina/PR (Educação Infantil, 
Ensino Fundamental Séries Iniciais/ Finais e Ensino médio) em relação ao currículo, 
a formação e ao trabalho docente no contexto da sociedade contemporânea. 
Explicitamos que em nossa metodologia de pesquisa privilegiamos a abordagem 
qualitativa, e, aliado a esse fator, optamos por adotar o método dialético marxista, 
uma vez que compreendemos que se trata de perspectivas que não são pautadas 
pelo reducionismo e pela fragmentação no entendimento da realidade. Nesta 
acepção, algumas etapas de pesquisa foram necessárias, entre as quais a pesquisa 
bibliográfica e a pesquisa de campo (questionário e entrevista semiestruturada), 
sendo que utilizamos como parâmetro para analisar os discursos que foram 
proferidos pelos professores, procedimentos da teoria de Karel Kosik (1976) no que 
diz respeito ao seu conceito de pseudoconcreticidade. Como resultados, ficou 
elucidado por meio dos discursos docentes, que os mesmos têm certas dificuldades 
em conceituar e perceber a importância do currículo, da formação e do trabalho 
docente coerentemente, dentro de um panorama amplo, que aborde, entre outros 
fatores, aspectos de natureza política, social, econômica, cultural e pedagógica, uma 
vez que suas representações, em sua grande maioria, apontam para reflexões 
fragmentadas destes elementos educacionais, os quais são apenas perpassados 
por características que englobam um micro contexto, ou seja, são discursos 
marcados tão somente pela prática que é realizada no espaço escolar, não levando 
em consideração a sociedade como um todo. No entanto, é necessário expor que 
em nossa análise consideramos que não devemos culpabilizar unicamente o 
professor por esses discursos, já que outros fatores são determinantes para essas 
representações, a começar pelos cursos de formação que necessitariam pensar em 
uma formação crítica e reflexiva, mostrando outros discursos advindos das políticas 
públicas e de pretensões neoliberais presentes na sociedade contemporânea e que 
definem os rumos da educação. Dito isso, explanamos que deixamos o nosso 
estudo não como uma verdade absoluta, mas sim como mais uma possibilidade de 
reflexão, principalmente no que tange o currículo, a formação e o trabalho docente. 
 
 
Palavras-chave: Currículo. Formação docente. Trabalho docente. Sociedade 
contemporânea. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo é resultado de investigações que foram 

realizadas junto ao Projeto de Pesquisa denominado “Currículo, Formação e 

Trabalho Docente: um campo de possibilidades para pensar as práticas 

cotidianas como espaços/tempos” coordenado pela professora Dr.ª Adriana 

Regina de Jesus, cujo intuito consiste em identificar e analisar as percepções de 

professores de uma escola de Londrina/PR (Educação Infantil, Ensino Fundamental 

Séries Iniciais/ Finais e Ensino médio) em relação ao currículo, a formação e ao 

trabalho docente no contexto da sociedade contemporânea.  

Temos ciência de que a sociedade contemporânea, quando 

incorporada, por exemplo, às questões econômicas, políticas, sociais, pedagógicas 

e culturais, nos leva a repensar e questionar elementos que perpassam a educação 

escolar, e neste contexto, torna-se necessário discutir aspectos que envolvem a 

formação de professores, o trabalho docente, o currículo escolar dentre outros 

fatores ligados à educação. Assim, entendemos que a educação escolar, 

essencialmente, se constitui por meio de situações pedagógicas e sociais, 

necessitando ser refletida a partir de um contexto mais amplo, relacionando-se a 

questões políticas, econômicas, sociais, pedagógicas e culturais, anteriormente 

citadas. De tal maneira, compreendemos que a educação se encontra conectada a 

uma concepção de homem e de sociedade que se quer ver surgir. Saviani afirma 

que: 

O estudo [...] da educação contemporânea nos mostra a estreita 
relação entre a mesma e a consciência que o homem tem de si 
mesmo, consciência esta que se modifica de época para época, de 
lugar para lugar, de acordo com um modelo ideal de homem e de 
sociedade. (1991, p.55). 

Logo, os aspectos relacionados à educação não devem ser 

percebidos de modo fragmentado, uma vez que necessitamos abranger uma 

totalidade de considerações, ou seja, que envolva perspectivas mais amplas 

presentes na sociedade, que explicite que os fatos perceptíveis no interior do espaço 

escolar são apenas um fio de um emaranhado de acontecimentos sociais.   

Dito isso, relatamos que o nosso estudo partiu de algumas questões 

que foram levantadas nas discussões que aconteceram no projeto de pesquisa, as 
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quais apontaram que o professor apresenta certas dificuldades em conceituar 

criticamente alguns elementos que perpassam a educação escolar, entre esses, 

destacam-se o currículo, a formação e o trabalho docente. Esses fatores fizeram 

surgir a problemática de nossa pesquisa, principiando a nossa reflexão a partir do 

seguinte questionamento: Como os professores, da escola em que realizamos nosso 

estudo, entendem o currículo, a formação e o trabalho docente no contexto da 

sociedade contemporânea? 

Relatamos que o presente trabalho tem como objetivo geral 

compreender por meio dos discursos dos professores, sujeitos de nossa pesquisa, o 

pensamento que os mesmos possuem em relação ao currículo, a formação e o 

trabalho docente. Para tanto, utilizamos como material de estudo as seguintes 

perguntas que foram feitas aos docentes: Como e por que você se tornou 

professor? O que você entende por currículo? 

A partir disso, nossos objetivos específicos concentraram-se em: 

- identificar a relação que o professor faz entre educação escolar e 

sociedade; 

- verificar como este docente percebe o seu trabalho e a si mesmo; 

- reconhecer nas falas dos professores dificuldades ou não da 

prática docente; 

- compreender possíveis elementos que motivam o imaginário dos 

docentes. 

Assim sendo, justificamos que o nosso objeto de estudo é uma 

maneira de compreendermos até que ponto os professores apresentam ou não uma 

reflexão crítica acerca destes pormenores relacionados à educação no contexto da 

sociedade contemporânea, ou seja, como o professor se vê nesta sociedade, 

englobando a sua formação, o seu trabalho e também o currículo, que são fatores 

determinantes para que ocorra uma formação humana coerente pela educação 

escolar. 

Explicitamos que em nossa metodologia de pesquisa privilegiamos a 

abordagem qualitativa, e, aliado a esse fator, optamos por adotar o método dialético 

marxista, uma vez que compreendemos que estes se consistem em perspectivas 

que não são pautados pelo reducionismo e pela fragmentação no entendimento da 

realidade que nos cerca. Nesta acepção, algumas etapas de pesquisa foram 
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necessárias, entre as quais a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo 

(questionário e entrevista semiestruturada), sendo que utilizamos como parâmetro 

para analisar os discursos que foram proferidos pelos professores, procedimentos 

da teoria de Karel Kosik (1976) no que diz respeito ao seu conceito de 

pseudoconcreticidade.  

A nossa pesquisa foi organizada em quatro capítulos; os três 

primeiros capítulos foram uma forma de contextualizar os elementos do nosso tema 

de estudo: o currículo, a formação e o trabalho docente. No primeiro capítulo 

procuramos conceituar a teoria curricular, e, por conseguinte, as concepções: 

tradicional, crítica e pós-crítica do currículo.   

O segundo capítulo se deteve a explicitar aspectos que demarcaram 

a constituição da formação de professores historicamente, sendo que a partir dessas 

informações, apresentamos alguns acontecimentos históricos que perpassaram a 

formação docente no Brasil, informações que foram imprescindíveis para 

questionarmos perspectivas que transcorrem o currículo e a formação de 

professores em nossa sociedade.  

No terceiro capítulo, para entendermos coerentemente e conceituar 

o trabalho do professor, procuramos evidenciar primeiramente, por pontos de vistas 

distintos, os conceitos e transformações que sucederam o trabalho em sua trajetória 

histórica, dando ênfase, principalmente, à concepção marxista de trabalho. 

Posteriormente a isso, buscamos situar a partir do panorama apresentado, o 

trabalho docente, tentando entender como essa categoria de trabalho é vista 

teoricamente e como se caracteriza; particularidades que foram relevantes para 

analisarmos conjuntamente trabalho docente e currículo.  

No quarto capítulo apresentamos primeiramente o caminho 

metodológico que foi traçado por nós, e assim como já foi especificado 

anteriormente em nosso estudo, se constituiu a partir da abordagem qualitativa, 

método dialético, pesquisa bibliográfica e de campo e em concepções que abordam 

a maneira de como são formadas as ideias e conceitos quando o sujeito representa 

o mundo a sua volta. Por fim, neste capítulo, foi apresentada uma análise do que foi 

representado pelos professores, em que incialmente será proporcionado uma 

reflexão dos discursos dos docentes sobre os motivos do tornar-se professor, cujo 

intuito é perceber aspectos do ser e fazer docente, englobando a formação e o 
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trabalho do professor. Em seguida será analisado o entendimento dos sujeitos 

pesquisados no que diz respeito às suas percepções de currículo, e até que ponto 

este entendimento pode afetar sua formação e o trabalho docente.  
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2 O CURRÍCULO: APONTAMENTOS TEÓRICOS 

 

Compreendemos que estamos em meio a um contexto social 

marcado por situações que colocam os sujeitos permanentemente em conflito, 

ampliando a distância que separa os indivíduos pertencentes à determinada classe 

social e consequentemente inibindo o convívio entre as pessoas, contribuindo para 

ocasionar discussões sobre a quem compete ou não fazer parte deste “jogo social”. 

(BAUMAN, 2001 e 2007), (GIDDENS, 2003). Estes acontecimentos na sociedade 

contemporânea refletem diretamente na educação, diante disso, um dos 

questionamentos que mais se fazem presente nesta situação, alude acerca de qual 

currículo pode ser confrontado com este movimento, muitas vezes contraditório, 

entre a instituição escolar e as constantes transformações da sociedade (MOREIRA; 

CANDAU, 2003). Concordando com o pensamento de Silva, cremos que o 

[...] currículo é um local onde, ativamente, se produzem e se criam 
significados sociais. Esses significados, entretanto, não são 
simplesmente significados que se situam no nível da consciência 
pessoal ou individual. Eles estão estreitamente ligados a relações 
sociais de poder e desigualdade. Trata-se de significados em 
disputa, de significados que estão impostos, mas também 
contestados. (2010, p.55). 

Desta maneira, o currículo não implica, necessariamente, em 

afirmações acerca do micro espaço da escola, mas suscita reflexões que o leva a 

ser percebido de maneira ampla, dentre outros fatores, como um elemento social, 

político, econômico, cultural, histórico e pedagógico que abrange situações 

específicas de estruturação de conhecimentos, de tempos e espaços escolares, e 

tem como intuito a regularização, instituindo preceitos e paradigmas, influenciando 

diretamente no pensar e agir dos sujeitos que compreendem esse processo; no qual 

“se encobrem muitos pressupostos, teorias parciais, esquemas de racionalidade, 

crenças, valores, [...] que condicionam a teorização sobre o currículo”.  

(SACRISTÁN, 2000, p.13). 

Portanto, a reflexão em torno do currículo passa por algumas 

indagações que remetem a questões como: que conhecimento ensinar e como 

ensinar? Quem é o sujeito que ensina e qual é o sujeito que deve ser ensinado? 
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Quais os saberes que estão explícitos e implícitos no currículo? Quem estabelece o 

quê e como a escola necessita ensinar? 

Assim, estes são apenas alguns questionamentos que não devemos 

deixar de explorar no estudo do currículo, uma vez que este é um tema que provoca 

em seu entorno uma série de conflitos, em que se articulam maneiras de saber, de o 

quê saber, de como saber, porque saber e para que saber; ou seja, são 

conhecimentos que são estabelecidos a partir de uma dada intencionalidade, 

portanto, independentemente de concepções,  não existe ingenuidade na construção 

do currículo, tampouco o mesmo pode ser encarado com neutralidade, mas sim 

como algo ideológico, que reproduz e que ao mesmo tempo pode compreender 

resistência  a certas determinações instituídas. Corroborando com este pensamento, 

Moreira e Silva (1994) relatam que 

O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão 
desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado 
em relações de poder, o currículo transmite visões sociais 
particulares e interessadas, o currículo produz identidades individuais 
e sociais particulares. O currículo não é um elemento transcendente 
e atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas específicas e 
contingentes de organização da sociedade e da educação. (p.7-8). 

Diante do quadro exposto, entendemos que o desenvolvimento e a 

organização do currículo são construídos de maneira histórica, que abarca distintos 

saberes, valores, crenças e que de algum modo foram tidos como legítimos em 

determinado contexto social. Neste sentido, a percepção de currículo se constitui a 

partir de diferentes acepções e significações sociais; levando-nos a perceber as 

concepções teóricas como unidades ideológicas que contribui para determinar tipos 

de conhecimentos em dada realidade no espaço tempo. Nessa ótica, o papel da 

teoria, em se tratando de currículo, é o de elucidar, delinear e conceber os fatos 

curriculares, derivando assim, em uma diretriz que norteia ações, métodos e 

técnicas. 

É claro que entendemos igualmente que, mesmo apontando e/ou 

determinando conhecimentos, o discurso em torno de uma teoria do currículo 

principia por admitir que exista, externamente, ansiando para ser desvelada, descrita 

e explicada, “uma coisa chamada currículo. O currículo seria um objeto que 



15 

 

 

precederia a teoria, a qual só entraria em cena para descobri-lo, descrevê-lo, 

explicá-lo” (SILVA, 2010, p.11). E como nos diz este mesmo autor, 

[...] um discurso sobre o currículo – aquilo que, numa outra 
concepção, seria uma teoria – não se restringe a representar uma 
coisa que seria o “currículo”, que existiria antes desse discurso e que 
está ali, apenas à espera de ser descoberto e descrito. Um discurso 
sobre o currículo, mesmo que pretenda apenas descrevê-lo “tal como 
ele realmente é”, o que efetivamente faz é produzir uma noção 

particular de currículo. (SILVA, 2010, p.12).  

Dentro deste entendimento singular de currículo, em que o mesmo 

pode ser encarado como “a expressão do equilíbrio de interesses e forças que, 

gravitam sobre o sistema educativo num dado momento” (SACRISTÁN, 2000, p.17), 

vemos que as teorias curriculares  

[...] se convertem em mediadores ou em expressões da mediação 
entre o pensamento e a ação em educação. Uma primeira 
consequência derivada deste enfoque é a de que o professor, tanto 
como os alunos, é destinatário do currículo. (SACRISTÁN, 2000, 
p.37). 

Podemos afirmar então, que as teorias curriculares abrangem fatos 

concernentes aos saberes que estão explícitos e implícitos na organização curricular 

e consequentemente na escola, os quais são determinados por processos 

pedagógicos, relações sociais, inculcações de valores, motivações de identidades 

dentre outros fatores. Assim, conhecer as teorias curriculares é fundamental para 

podermos estabelecer as motivações de nossos próprios discursos e dos 

procedimentos que estão manifestos e estabelecidos na educação escolar. 

Diante de tais elementos, constatamos que a construção do currículo 

está profundamente atrelada às compreensões de ser humano e ideologia, ou seja, 

em sua preparação busca-se um ideal de homem para atuar na sociedade, 

respondendo ideologicamente aos anseios de determinado grupo social. “A ideologia 

passa então a ser o sistema das ideias, das representações, que domina o espírito 

de um homem ou de um grupo social”. (ALTHUSSER, 1980, p.67)  

Levando em consideração o contexto relatado, evidenciaremos a 

seguir em nosso texto as ideias e ideais das principais teorias do currículo em que 

se arquitetam saberes que são organizados no mesmo: sendo parte do nosso 
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estudo as teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas, 

construídas e disseminadas ao longo da história da educação.  

 

2.1 Teoria curricular e perspectiva tradicional 

 

Conforme Silva (2010), o currículo e a sua construção como 

componente particularizado de estudos, é recente, sendo que o tema resultou em 

objeto de discussão apenas a partir do início do século XX nos Estados Unidos, 

tendo como precursores os autores John Franklin Bobbitt, Ralph Tyler e John 

Dewey, a partir dos quais, principiaram-se o que passou a ser denominado como 

teorias tradicionais, em que o enfoque maior centralizava-se em preocupações com 

atividades técnicas de como produzir o currículo. Apresentando como referência o 

livro “The Curriculum” de Bobbitt, que foi o marco na investigação sobre o currículo, 

os estudos acerca do campo curricular manifestaram-se a partir do “momento em 

que diferentes forças econômicas, políticas e culturais procuravam moldar os 

objetivos e as formas da educação” (SILVA, 2010, p.22).  

Tal como a indústria, Bobbitt queria que o sistema educacional fosse 
capaz de especificar precisamente que resultados pretendia obter, 
que pudesse estabelecer métodos para obtê-los de forma precisa e 
formas de mensuração que permitissem saber com precisão se eles 
foram realmente alcançados. O sistema educacional deveria 
começar por estabelecer de forma precisa quais são seus objetivos. 
Esses objetivos, por sua vez, deveriam se basear num exame 
daquelas habilidades necessárias para exercer com eficiência as 
ocupações profissionais da vida adulta. (SILVA, 2010, p.23). 

Compreendemos que este cenário foi determinante para a escola se 

apresentar como um espaço de intencionalidades, e longe de ser um ambiente 

neutro, como são caracterizadas as teorias tradicionais, os conhecimentos são 

organizados e transmitidos de acordo com as determinações da classe dominante, 

cujo intuito, passa a ser um pensamento voltado para uma educação escolar 

pautada, principalmente, em formar e capacitar o aluno trabalhador. Como já está 

explícito em nosso texto, o estudo de Bobbitt sobre o currículo vai ao encontro de 

uma escola que apresenta uma educação baseada em características empresariais, 

comerciais ou industriais. Silva relata que  
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Na perspectiva de Bobbit, a questão do currículo se transforma numa 
questão de organização. O currículo é simplesmente uma mecânica. 
[...]. Numa perspectiva que considera que as finalidades da educação 
estão dadas pelas exigências profissionais da vida adulta, o currículo 
se resume a uma questão de desenvolvimento, a uma questão 
técnica. Tal como na indústria, é fundamental, na educação, de 
acordo com Bobbitt, que se estabeleçam padrões. O estabelecimento 
de padrões é tão importante na educação quanto numa usina de 
aços. [...] a educação é um processo de moldagem. (2010, p.24). 

O paradigma de currículo pensado por Bobbitt se concretizaria de 

forma determinante no livro “Basic Principles of Curriculum and Teaching” escrito por 

Ralph Tyler e editado em 1949. De acordo com Silva (2010), o modelo instituído por 

Tyler viria a influenciar de maneira direta o campo do currículo nos Estados Unidos, 

com alcance em diversos países da Europa, compreendendo prontamente o Brasil 

por cerca de quarenta anos. O currículo, no entendimento de Tyler, teria que 

acontecer mediante um aglomerado de objetivos educacionais e conteúdos que se 

organizaria com vistas a expandir certas condutas, as quais se estruturariam a partir 

dos objetivos e se materializariam por meio dos conteúdos.  

A organização e o desenvolvimento do currículo deve buscar 
responder, de acordo com Tyler quatro questões básicas; “1. Que 
objetivos educacionais deve a escola procurar atingir?; 2. Que 
experiências educacionais podem ser oferecidas que tenham 
probabilidade de alcançar estes propósitos?; 3. Como organizar 
eficientemente essas experiências educacionais?; 4. Como podemos 
ter certeza de que estes objetivos estão sendo alcançados?”. As 
quatro perguntas de Tyler correspondem à divisão tradicional da 
atividade educacional: “currículo” (1), “ensino e instrução” (2 e 3) e 
“avaliação” (4). (SILVA, 2010, p.25). 

Com isso, Tyler propõe um currículo cujos objetivos educacionais 

pautam-se nitidamente em possíveis comportamentos que deverão ser alcançados 

pelos alunos, podemos perceber igualmente que o autor elucida de maneira explícita 

os procedimentos que deverão ser instaurados para que os objetivos educacionais 

de ensino-aprendizagem sejam atingidos. De forma categórica, Tyler propala que o 

docente carece de se “capacitar” para esquematizar os percursos que devem ser 

adotados pelos alunos; feito isso, o professor deve encaminhar o estudante em 

direção aos conhecimentos propostos; a concepção de currículo pensada por Tyler 

também evidencia que o professor deve empregar em sua metodologia uma 
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avaliação funcional para perceber o desempenho do aluno no processo escolar. 

Para o autor, 

A avaliação consiste essencialmente em determinar se os objetivos 
educacionais estão sendo realmente alcançados pelo programa do 
currículo e do ensino, como os objetivos visados constituem em 
produzir certas modificações desejáveis nos padrões de 
comportamento do estudante, a avaliação é o processo mediante o 
qual determina-se o grau em que essas mudanças de 
comportamento estão realmente ocorrendo. (TYLER, 1986, p.99). 

Diante disso, como já ficou perceptível em nosso texto, “Tyler insiste 

na afirmação de que os objetivos devem ser claramente definidos e estabelecidos. 

Os objetivos devem ser formulados em termos de comportamento explícito” (SILVA, 

2010, p. 25); pois na etapa em que elucida as propostas de avaliação, o autor dispõe 

de ideias que buscam a exploração de informações, parâmetros, verificação, 

medida, amostragem, entre outros, para ser percebido como os alunos alcançam o 

comportamento desejável mediante os objetivos previstos para a aprendizagem. 

Mesmo que esta avaliação tenha um caráter funcional, temos que ter ciência que o 

contexto da época pedia uma educação que preparasse as massas para que estas 

respondessem coerentemente aos anseios industriais que se encontravam em 

franca expansão, portanto esta avaliação funcional tinha como intuito principal 

formar mão-de-obra qualificada, e, não verificar a real aprendizagem do sujeito em 

relação ao conhecimento científico.  

A partir dessas considerações, compreendemos que o currículo na 

visão de Tyler (1986) é envolvido em conhecimentos que acentuam características 

de prescrição e controle, ou seja, é um currículo que se desloca completamente do 

real, uma vez que não abarca, por exemplo, as relações de poder e 

consequentemente as desigualdades presentes na sociedade, pois como podemos 

perceber pelos objetivos de Tyler (1986), a escola tem unicamente a função de 

transmitir uma cultura alicerçada na reprodução de pensamentos de uma 

determinada classe social, detentora do poder, consequentemente, o currículo é 

organizado para que o docente atue de maneira não reflexiva, isto é, executando 

ações baseadas apenas na forma como o mesmo veio estruturado.    

Em meio às discussões de Bobbitt e Tyler sobre currículo, e com 

uma orientação mais progressista, porém, considerado por muitos no meio 
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acadêmico como tradicional, surge a teoria de John Dewey, filósofo norte americano 

que foi o idealizador da chamada Escola Nova. Na constituição desta, o autor 

entende que muito mais que se organizar como um meio que prepara para a vida, a 

escola “tem que ser” a própria vida. Neste sentido, o papel da escola se constitui em 

possibilitar uma renovação da experiência, da aprendizagem e reconstrução da vida 

humana. Dentro de seus fundamentos, a educação apresentaria uma função 

democratizadora de oportunizar a igualdade entre os sujeitos.   

Por isso, em sua teoria ficava claro que o autor empenhava-se 

prontamente a favor de aspectos educacionais relacionados à democracia, não 

sendo tão determinante para o autor preocupações com o movimento 

economia/escola. Dewey também se apresentava contrário às ideias de Bobbitt e 

Tyler, pois admitia a educação pautada pela ação, em discordância com o modelo 

tradicional vigente, em que acontecia “[...] certas habilidades mecânicas e certas 

ideias, sem cogitar da prática de outros traços morais e emocionais desejáveis em 

uma personalidade” (DEWEY, 1959, p.34). Como demonstra Silva,  

[...] Dewey estava muito mais preocupado com a construção da 
democracia que com o funcionamento da economia. Também em 
contraste com Bobbit, ele achava importante levar em consideração, 
no planejamento curricular, os interesses e as experiências das 
crianças e jovens. Para Dewey, a educação não era tanto uma 
preparação para a vida ocupacional adulta, mas sim [...] um local de 

vivência e prática direta de princípios democráticos. (2010, p. 23, 
grifo nosso). 

Para Dewey e sua “teoria progressista”1 do currículo, o compromisso 

da educação não deveria ser pensado em uma formação para a vida futura, mas sim 

na reflexão por uma escola como um local que oportunizasse um conhecimento 

alicerçado na experimentação contínua de ensinamentos democráticos e que 

respeitasse a experiência do ser aprendente. Moreira (1995) ilustra que Dewey 

estava comprometido em tornar o espaço escolar “[...] em uma forma de vida social, 

uma comunidade em miniatura” (p.54). Nesta perspectiva, o currículo orienta-se de 

modo a se distanciar do conteúdo, ou seja, centraliza suas ações na estruturação de 

                                                             
1
 Denominação que vem de "educação progressiva", a qual propõe que a educação propicia um 

desenvolvimento constante da vida, conforme o conteúdo da experiência vai sendo ampliado.  

 

http://www.pedagogia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=30
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atividades, levando em consideração as experiências, diferenças individuais e a 

disposição do aluno. 

O pensamento de Dewey estava em consonância com seus ideais 

pragmáticos, preceitos que sugere que todo conhecimento carece de ter uma 

finalidade funcional, isto é, o pragmatismo é a teoria por meio da qual uma ideia 

situa-se na sua utilidade2. Diante disso, entendemos que Dewey caminha em 

direção a uma educação de caráter dialógica, mais que, no entanto, também 

compreende aspectos de normalização, no momento em que recomenda para a 

educação, a “[...] construção de um ambiente instrucional científico, simplificado, 

ordenado, equilibrado e purificado dos males sociais” (MOREIRA, 1995, p.56). Com 

isso, o pensador desconsidera que, 

[...] tanto professores como alunos devem ser educados para lutarem 
contra formas de opressão na sociedade mais ampla, e que as 
escolas representam apenas um lugar importante nesta luta. [...] 
diferente da visão de Dewey, [...] a democracia envolve não apenas a 
luta pedagógica, mas também a luta política e social. (GIROUX, 
1997, p.29). 

Dentro deste raciocínio, Dewey no empenho por propor movimentos 

educacionais de reorganização social, ignora nesta dinâmica a existência de grupos 

sociais que detém o poder, que demonstram interesses econômicos e agem em 

proveito próprio, dando continuidade ao status quo. 

 

2.2 Teoria curricular e perspectiva crítica 

 

Alguns acontecimentos históricos, entre eles sociais, culturais, 

políticos e econômicos que sucederam a década de 1960, foram determinantes para 

manifestações e contestações em oposição à educação vigente e consequentemente 

às concepções e disposições teóricas oriundas do currículo tradicional que regiam o 

                                                             
2
 A designação mais corrente dessa filosofia como "pragmatismo" e a identificação de pragmatismo 

com a frase saber é o que é útil concorreram para incompreensões, deformações e críticas as mais 
lamentáveis. John Dewey, a quem coube a formulação mais demorada e mais completa desse 
método de filosofia (mais do que sistema filosófico), muito se esforçou para afastar as confusões e 
desinteligências, e a sua contribuição foi decerto das maiores, se não a maior, na empresa de 
integrar os estudos filosóficos de nossa época no campo dos estudos de natureza científica, isto é, 
fundados na observação e na experiência, na hipótese, na verificação e na revisão constante de suas 
conclusões. (TEIXEIRA, 1959, p. 21-22). 
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sistema escolar (SILVA, 2010). Este panorama foi decisivo para o surgimento das 

teorias críticas do currículo; estas se estabeleceram de modo a desenvolver 

conceitos que possibilitavam uma compreensão plena da educação. Assim, com 

base, principalmente em uma análise marxista, as teorias críticas partem da 

premissa de que não existe uma teoria neutra, uma vez que as teorias são 

organizadas e sustentadas dentro de um contexto em que as relações de poder são 

fatos concretos. Em se tratando de currículo, as concepções críticas são percebidas 

como possibilidades para expressar a liberdade e a autonomia do sujeito, em outras 

palavras, as teorias críticas do currículo podem ser entendidas como um espaço 

histórico, cultural, político e social de lutas, pois 

As teorias críticas desconfiam do status quo, responsabilizando-o 

pelas desigualdades e injustiças sociais. As teorias tradicionais eram 
teorias de aceitação, ajuste e adaptação. As teorias críticas são 
teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical. 
Para as teorias críticas o importante não é desenvolver técnicas de 
como fazer o currículo, mas de desenvolver conceitos que nos 
permitam compreender o que o currículo faz. (SILVA, 2010, p.30) 

Com base nos estudos de Silva (2010), vemos que diferentes 

autores desenvolveram teorias críticas acerca da educação e estas tiveram grande 

influência no desenvolvimento das teorias do currículo que se estabeleceram como 

sendo críticas. Mesmo que, em sua maioria, apresentassem alguma aproximação 

em relação ao pensamento marxista, essas teorias demonstravam certas distinções 

uma com as outras. Dito isso, especificamos que teóricos como Paulo Freire; 

Althusser; Bourdieu e Passeron; Bernstein; Young; Bowles e Gintis e Apple são tidos 

como alguns dos precursores, que de forma mais contundente, apresentaram 

reflexões em torno da educação e/ou do currículo, criticando os princípios da teoria 

tradicional. 

Em se tratando de teoria crítica, mesmo que não tenha produzido 

uma teorização particular a respeito de currículo, Paulo Freire tornou-se um autor 

que influenciou diversos teóricos que tratam sobre perspectivas críticas do currículo 

(SILVA, 2010), principalmente por meio de seu livro “Pedagogia do Oprimido”, no 

qual o autor faz uma crítica à “educação bancária”, onde explícita que “em lugar de 

comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, meras 

incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem”. (FREIRE, 1987, p.33) 
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Para Freire (1987), nesta composição, a educação que tem como 

parâmetro o currículo tradicional, se concentra apenas em verbalizações, em que os 

estudantes são tidos como depósitos vazios, sem voz ativa, cujos conhecimentos 

são ignorados e por isso são preenchidos por conteúdos que estão centrados, 

geralmente, em disciplinas isoladas que não condizem com a prática social dos 

sujeitos que abrangem este processo educacional. “Esta concepção bancária [...] 

sugere uma dicotomia inexistente homens‐mundo. Homens simplesmente no mundo 

e não com o mundo e com os outros. Homens espectadores e não recriadores do 

mundo”. (FREIRE, 1987, p. 36).  Dentro desta realidade, o currículo  

[...] é uma forma mecânica e autoritária de pensar sobre como 
organizar um programa, que implica, acima de tudo, numa tremenda 
falta de confiança na criatividade dos estudantes e na capacidade 
dos professores! Porque, em última análise, quando certos centros 
de poder estabelecem o que deve ser feito em classe, sua maneira 
autoritária nega o exercício da criatividade entre professores e 
estudantes. O centro, acima de tudo, está comandando e 
manipulando, à distância, as atividades dos educadores e dos 
educandos. (FREIRE, 1987, p. 97)  

Para suplantar esta concepção bancária de educação, Freire (1987), 

dentro de sua teoria, estabeleceu ideias que se sustentaram em uma visão de 

educação libertadora e dialógica, que luta contra o autoritarismo da escola 

tradicional. Neste ideal de educação com prática para a liberdade, os homens e as 

mulheres necessitam estarem comprometidos para atingirem a libertação, é um 

processo contínuo, cujo êxito só pode ser alcançado pela comunhão e 

conscientização de todos, em que os homens e as mulheres apreendem a sua 

capacidade ontológica3 e histórica de “ser mais”. Nesta concepção de educação 

Não reduzimos [...] o currículo [...] a uma pura relação de conteúdos 
programáticos. Na verdade, a compreensão do currículo abarca a 
vida mesma da escola, o que nela se faz ou não se faz, as relações 
entre todos e todas as que fazem a escola.  Abarca a força da 
ideologia e sua representação não só enquanto ideias, mas como 
prática concreta. (FREIRE, 2005, p. 123) 

                                                             
3
 Essa dimensão apreendida como ontológica na teoria de Paulo Freire, apresenta o ser humano 

como ser inconcluso e inacabado; concatenado com a sua possibilidade de transformar o mundo. 
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Outro autor a contribuir criticamente com reflexões em torno da 

educação foi Louis Althusser (1980), por meio de seu livro “A ideologia e os 

aparelhos ideológicos de Estado”. Assim como Paulo Freire (1987), seu estudo não 

é centrado e estabelecido em questões ligadas ao currículo, uma vez que sua 

teorização é construída por um estudo mais geral, levando em conta toda a 

sociedade, no qual, dentro de nossa compreensão, o autor inquire, considerando o 

todo de seu trabalho, o porquê da persistência da sociedade capitalista, apesar das 

divergências e desigualdades sociais que a caracteriza. Neste sentido, Althusser 

(1980) abarca de modo mais constante, em sua teorização, aspectos relacionados à 

ideologia.  

Desta forma, dentre outras abordagens em seu estudo, o autor 

estabelece de maneira significativa ponderações que revelam a articulação entre 

educação e ideologia; reflexões que seriam essenciais para as posteriores 

teorizações críticas da educação e do currículo fundamentadas em uma visão 

marxista da sociedade. Mesmo que sendo bem conciso ao falar de educação em 

seu livro, Althusser (1980) consegue explicitar como a escola pode se tornar um 

aparelho reprodutor, e que em conjunto com outras instituições e mecanismos, 

reproduz os paradigmas da sociedade capitalista (econômicos e ideológicos). Assim, 

o autor mostra que este modelo de sociedade consegue se sustentar por meio de 

mecanismos e instituições que são incumbidos de assegurar que o status quo não 

seja interpelado, Para Althusser,  

[...] a Escola (mas também outras instituições de Estado como a 
Igreja ou outros aparelhos como o Exército) ensinam “saberes 
práticos”, mas em moldes que asseguram a sujeição à ideologia 
dominante ou o manejo da “prática” desta. Todos os agentes da 
produção, da exploração e da repressão, [...] devem estar de uma 
maneira ou de outra, “penetrados” desta ideologia, para 
desempenharem “conscienciosamente” a sua tarefa.  (1980, p.22)  

De acordo com o autor, isso pode ser alcançado por meio de uma 

persuasão rigorosa, da repressão ou da ideologia. O primeiro mecanismo é de 

responsabilidade dos aparelhos repressivos de Estado (a polícia, o judiciário); o 

segundo é função dos aparelhos ideológicos de Estado (a religião, a mídia, a escola, 

a família). Neste contexto, baseados na teorização de Althusser (1980), entendemos 

que é fundamental uma reflexão acerca do papel da ideologia no processo de 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FLouis_Althusser&ei=F7yHVMriA8GmNtyCgYAI&usg=AFQjCNEbgVvWlXcS549wDyUPERn3j16wdA&bvm=bv.81449611,d.eXY


24 

 

 

construção do currículo, para assim tentarmos compreender até que ponto 

determinados saberes são instituídos e também são utilizados para reproduzir o 

pensamento de quem detém o poder.    

Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron (1975) também foram 

teóricos que formularam teorizações críticas acerca da educação, no entanto, de 

acordo com Silva (2010), o estudo destes autores, de certo modo, distancia-se das 

análises marxistas, pois Bourdieu e Passeron (1975) se concentram mais no estudo 

da cultura, sendo que a história, a economia e consequentemente a relação de 

exploração e da luta de classes “não são tidos” como essenciais em suas obras. 

Sobre este assunto, Bourdieu diz que  

[...] é possível pensar com Marx e contra Marx ou com Durkheim 
contra Durkheim, e também, é claro, com Marx e Durkheim contra 
Weber, e vice-versa. É assim que funciona a ciência. 
Consequentemente, ser ou não marxista é uma alternativa religiosa e 
de modo algum científica. (2004, p. 65-66). 

Esclarecido este detalhe, vemos que em seus estudos, Bourdieu e 

Passeron (1975) defendem que a reprodução social se dá por meio da cultura, isto 

é, acontece na reprodução cultural. Dessa forma, para se afirmar hegemonicamente, 

a cultura dominante necessitará que a escola propague o seu modo de pensar, 

transmitindo seus valores, gostos, costumes e hábitos. De acordo com a teoria da 

reprodução de Bourdieu e Passeron (1975), a escola atua 

[...] como mecanismo de exclusão. O currículo da escola está 
baseado na cultura dominante: ele se expressa na linguagem 
dominante, ele é transmitido através do código cultural dominante. As 
crianças das classes dominantes podem facilmente compreender 
esse código, pois durante toda sua vida elas estiveram imersas, o 
tempo todo, nesse código. [...] Em contraste, para as crianças e 
jovens das classes dominadas, esse código é simplesmente 
indecifrável. (SILVA, 2010, p. 35). 

Nesta ótica, o papel das instituições de ensino (educação escolar) é 

auxiliar e servir como ferramentas para validar as desigualdades sociais. Assim, a 

escola desconstrói sua função de ser libertadora, pois sua ação estará voltada para 

características conservadoras, que faz perdurar a preponderância dos dominantes 

sobre as classes dominadas, em que 
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[...] o conservadorismo pedagógico [...] não assinala outro fim ao 
sistema de ensino senão o de conservar-se idêntico a si mesmo, é o 
melhor aliado do conservadorismo social e político, já que, sob 
aparência de defender os interesses de um corpo particular e de 
automatizar os fins de uma instituição particular, ele contribui, por 
seus efeitos diretos e indiretos, para a manutenção da ordem social. 
(BOURDIEU e PASSERON, 1975 p.207). 

No panorama em que se constituiu a Nova Sociologia da Educação, 

os escritos acerca da educação desenvolvidos por Basil Bernstein (1996), também 

foram primordiais para se pensar o currículo (SILVA, 2010).  É válido especificar 

que a sociologia de Bernstein (1996) é bastante eclética, pois além de se respaldar 

em ideias interacionistas, também tem como base o pensamento de alguns teóricos, 

entre eles Weber e Marx, no entanto, o autor é influenciado de maneira direta por  

Durkheim, por isso, é considerado pelos seus críticos como sendo estruturalista 

(SILVA, 2010).  

Bernstein (1996), em muitos pontos de sua teoria, procura fazer um 

estudo que se direciona para uma reflexão que leva a um entendimento da 

efetivação das políticas em uma dimensão micro-processual (linguagem, 

transmissão, pedagogia, escola, sala de aula) e macro-contextual (correlação entre 

códigos culturais, conteúdo e os processos educativos com as relações de poder e 

classes sociais). Desta maneira, por meio do engendramento do texto político e por 

meio de sua reprodução, o autor explicita como acontece uma possível distribuição 

de poder na sociedade e de que forma se origina as influências de quem detém o 

poder. Para Bernstein, “a cultura de classe age para transformar micro diferenças 

em macro desigualdades e estas desigualdades levantam questões cruciais para a 

relação entre democracia e educação” (1998, p.12).  

Bernstein (1996) relata de forma metafórica, que o sistema 

pedagógico provê a “gramática intrínseca do discurso pedagógico” (p. 254); isto é, 

este sistema determina algumas regras (distributivas; recontextualizadoras e de 

avaliação). Para Bernstein (1996), estas regras são conectadas de maneira 

hierárquica, sendo que as regras distributivas faz um ajustamento entre aspectos 

relacionados a poder, grupos sociais, de estratégias de pensamento e ação e suas 

produções e reproduções, em outras palavras, as regras distributivas apontam e 

difunde quem carece conduzir o quê, a quem e sob que circunstâncias, e limitam 

fatos exteriores que não estejam em consonância com o discurso válido. As regras 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%2589mile_Durkheim&ei=PZmPVMejJrWPsQTvqoDIAw&usg=AFQjCNEA-6HUpvlAytIfy22NsuaZjxj2aA&bvm=bv.81828268,d.cWc
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recontextualizadoras determinam a construção de respectivos discursos 

pedagógicos, ou seja, o princípio recontextualizador “[...] seletivamente, apropria, 

reloca, refocaliza e relaciona outros discursos, para constituir sua própria ordem e 

seus próprios ordenamentos” (Bernstein, 1996, p.259). Por fim, as regras de 

avaliação são compostas na prática pedagógica, “[...] as quais regulam a 

transformação do discurso [...] atuam no contexto secundário, constituído pelo 

campo da reprodução educacional” (MAINARDES, STREMEL, 2010, p.15). 

A Nova Sociologia da Educação, relatada anteriormente, foi 

inaugurada na Inglaterra na década de 1970 por Michael Young; esta contou com 

contribuições de Pierre Bourdieu, Basil Bernstein dentre outros autores, e foi 

primordial para as discussões que tinham a educação e/ou o currículo como 

cenários. O marco principal dessa nova vertente sociológica se deu com a 

publicação do livro “Knowledge and Control: New Directions for the Sociology of 

Education” publicado por Young em 1971, cuja obra se converteu em uma 

importante alternativa na maneira de perceber o currículo no panorama europeu 

(SILVA, 2010). 

De modo geral, esta nova alternativa de pensar o currículo, 

perpassava por questões que incidiam acerca do que necessitaria ser ensinado no 

espaço escolar. A Nova Sociologia da Educação (NSE), tendo como perspectiva o 

pensamento de Young (1971), apontava para pontos que direcionavam para um 

entendimento de que, o conhecimento selecionado era a demonstração dos 

interesses de quem apresentava um poder maior, hierárquico, influenciando assim, 

na definição do conhecimento oferecido. Dentro deste contexto, Moreira e Silva 

consideram que 

A NSE constituiu-se na primeira corrente sociológica de fato voltada 
para o estudo do currículo. [...] foi considerável a influência da NSE 
no desenvolvimento inicial e nos rumos posteriores da Sociologia do 
Currículo [...]. (1995, p.19-20). 

No cenário apresentado, em que se reconhece a inserção das 

relações de poder na definição do currículo, o pensamento de Young (1971) foi 

determinante para apresentar uma denúncia contra o silenciamento de vozes, 

principalmente dos sujeitos das classes menos beneficiadas economicamente. No 

entanto, na atualidade, Young (2007) deu uma “guinada epistemológica”, pois hoje, 
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entre outros entendimentos acerca do currículo, o discurso do autor caminha em 

direção a uma alegação de que existe um “conhecimento poderoso”, e este 

necessita ser discutido no currículo, ou seja, necessitamos compreender se esse 

conhecimento é ofertado pela escola, e caso seja, se possibilita ao aluno perceber o 

mundo a sua volta. Neste sentido, na organização do currículo, Young relata que 

As escolas devem perguntar: “Este currículo é um meio para que os 
alunos possam adquirir conhecimento poderoso?”. Para crianças de 
lares desfavorecidos, a participação ativa na escola pode ser a única 
oportunidade de adquirirem conhecimento poderoso e serem 
capazes de caminhar, ao menos intelectualmente, para além de suas 
circunstâncias locais e particulares. Não há nenhuma utilidade para 
os alunos em se construir um currículo em torno da sua experiência, 
para que este currículo possa ser validado e, como resultado, deixá-
los sempre na mesma condição. (2007, p. 1297). 

Destarte, o autor declara que mesmo que a educação escolar leve 

em consideração a prática social dos alunos, o conhecimento científico deve se 

sobrepujar, uma vez que este é o conhecimento socialmente válido. Assim, para 

Young (2007), o conhecimento contextualizado não é tão importante no espaço 

escolar, pois o conhecimento científico e poderoso é que seria essencial e útil para 

os alunos saírem de sua condição de desfavorecimento social. A utilidade das 

escolas consistiria, então, em oportunizar aos alunos um saber que eles não 

alcançam em seu contexto social (fora da escola).  

Os economistas americanos Samuel Bowles e Herbert Gintis (1976), 

mesmo que sendo alvos de algumas críticas por empregarem uma postura 

estruturalista e funcional4, que de acordo com seus críticos, não deixavam margem 

para alterações e resistências no núcleo do sistema educacional, não devem ser 

desconsiderados, já que, dentro de uma linha neomarxista, suas ideias em torno do 

princípio de correspondência contribuíram de maneira ativa para revelar 

determinadas atitudes teóricas que reproduziam o status quo. (Bowles & Gintis, 

1976).  

Neste cenário, os autores tiveram como trabalho mais relevante a 

publicação em 1976 do livro “Schooling in Capitalist America”, no qual faziam uma 

                                                             
4
 Na antropologia, os pontos de vista teóricos funcionalistas e estruturalistas explanam 

acontecimentos socioculturais a partir de funções, intenções e relações estruturantes das  instituições 
humanas (ex: religião, linguagem etc.).  
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reflexão crítica acerca do sistema escolar americano que respondia aos anseios do 

sistema de produção capitalista. Assim, o princípio de correspondência de Bowles e 

Gintis se distingue como:  

As habilidades, as normas e os padrões de valores estruturados 
hierarquicamente, que caracterizam a força de trabalho e a dinâmica 
da interação de classe sob o capitalismo, são refletidos na dinâmica 
social do encontro diário da sala de aula, inculcando nos estudantes 
as atitudes e as disposições necessárias para que aceitem os 
empecilhos econômicos e sociais da economia capitalista. (Giroux, 
1983, p. 41). 

Em outras palavras, os autores procuram investigar a afinidade entre 

relações sociais de produção e relações sociais de educação, visto que, para os 

autores o sistema escolar, nesta concordância com o sistema produtivo, tinha como 

função, tão somente, formar distintos tipos de personalidade para “serem 

distribuídos” nas diversas posições hierárquicas que compreendem a sociedade 

capitalista. Os autores relatam que, quanto “mais longe” o estudante chegar dentro 

deste princípio de correspondência, e consequentemente subirem na hierarquia, 

mais independente e crítica será sua personalidade. Neste enfoque,  

O sistema educacional ajuda a integrar os jovens no sistema 
econômico, [...] através de uma correspondência estrutural entre 
suas relações sociais e as de produção. A estrutura das relações 
sociais na educação não apenas habitua o aluno à disciplina do 
mundo do trabalho, mas também desenvolve os tipos de 
comportamento pessoal, modos de autopreservação, autoimagem e 
identificação sociais que são os ingredientes cruciais para a 
adaptação ao emprego.  Especificamente, as relações sociais da 
educação – as relações entre administradores e professores, 
professores e alunos, alunos e seu trabalho – reproduzem a divisão 
hierárquica do trabalho.  (BOWLES; GINTIS, 1976, p.67). 

Efetivamente, nesta linha de raciocínio, incide uma dicotomia entre 

trabalho intelectual e trabalho manual, isto é, a escola se apresentaria com a 

incumbência de desenvolver intelectualmente as elites dirigentes e possíveis mãos-

de-obra para o sistema capitalista de produção.  

Em outra vertente da teoria neomarxista, Michael Apple (2000) 

declara que o currículo não pode ser encarado simplesmente como um amontoado 

de conhecimentos, pois para o autor, estes saberes são instituídos de maneira 

ardilosa por determinados segmentos da sociedade, sendo que a parcela que detém 



29 

 

 

o poder decide o que será transmitido no sistema escolar. Assim, Apple (2000) 

explicita que o essencial não é entender como o conhecimento será difundido, mas 

sim compreender qual o conhecimento que será transmitido, e porque este e não 

outro conhecimento. 

Diferentemente de considerar o currículo apenas como propostas de 

ensino, nas quais o professor deve estar fixado, e desta maneira reproduzir 

conteúdos, Apple vem para contestar esta visão, pois para o autor,  

O Currículo nunca é simplesmente uma montagem neutra de 
conhecimentos, que de alguma forma aparece nos livros e nas salas 
de aula de um país. Sempre parte de uma tradição seletiva, da 
seleção feita por alguém, da visão que algum grupo tem acerca do 
que seja conhecimento legítimo. Ele é produzido pelos conflitos, 
tensões e compromissos culturais, políticos e econômicos que 
organizam e desorganizam um povo. (2000, p. 53). 

Apple (2000) considera o currículo expressando-o a partir de fatos 

intrínsecos e extrínsecos, determinado por relações de poder. O autor relata que, 

“[...] a escola não é um espalho passivo, mas uma força ativa, uma força que 

também serve para dar legitimidade às ideologias e às formas econômicas e sociais 

tão estreitamente ligadas a ela” (APLLE, 1999, p. 80). No entanto, Apple (1999) 

argumenta que o contexto social e cultural, no qual a instituição escolar se encontra, 

não pode ser encarado simplesmente como um campo de imposição e dominação, 

mas também de resistência e contestação. 

 Assim, para o autor, o campo do currículo proporciona 

especificidades políticas e ideológicas, abarcando ações sucessivas de ajustes, 

conflitos e de lutas, quer para a injunção ou sustentação da hegemonia, quer para a 

concepção de opções democráticas de “combate” por um conhecimento significativo 

para todos os segmentos da sociedade.  

 

2.3 Teoria curricular e perspectiva pós-crítica  

 

Antes de ponderarmos mais diretamente a respeito do currículo 

proposto pela perspectiva pós-crítica, é válido evidenciar que essa teoria ao se voltar 

contra os procedimentos de dominação, mais do que calcar seus estudos tão 

somente na estrutura econômica e por consequência nas classes sociais, traz à 
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tona, dentre outros fatores, discussões sobre gênero, raça, etnia, idade, 

sexualidade, tendo como cerne os sentidos atribuídos pela linguagem, em que são 

arquitetadas as diferenças indentitárias e culturais que sustentam as relações de 

poder e a dominação social. (NEIRA & NUNES, 2006; NEIRA, 2007).   

Mesmo que Silva (2010) relate que a teoria pós-crítica não necessite 

ser percebida como uma ruptura com a teoria crítica, mas sim como uma 

complementação, em que “[...] a teoria pós–crítica deve se combinar com a teoria 

crítica para nos ajudar a compreender os processos pelos quais, através de relações 

de poder e controle, nos tornamos aquilo que somos” (SILVA, 2010, p. 147); 

observamos que a perspectiva pós-crítica, recusa as metanarrativas e também 

alguns conceitos como ideologia, alienação e emancipação, propriedades que são 

marcantes em uma visão crítica.  

Nesta ótica, a teoria pós-crítica preza por uma valorização da 

linguagem, da subjetividade, das narrativas pessoais, da concepção de cultura, da 

constituição da identidade, da diferença, das relações de poder, discussões que tem 

como características micro contextos, e, que nesta concepção, servem como 

artifícios satisfatórios para o entendimento das relações sociais. Dessa forma, 

apresentando como designações a pós-modernidade, o pós-estruturalismo, pós-

colonialismo, dentre “outros pós”, as teorias pós-crítica buscam se afirmar em meio a 

essas variedades de implicações conceptuais, que, para alguns teóricos, 

[...] explicitam aquilo que não constitui objeto de seus interesses: não 
gostam de explicações universais, nem de totalidades, nem de 
completudes ou plenitudes. Em vez disso, optam claramente por 
explicações e narrativas parciais, pelo local e pelo particular [...]. 
(PARAÍSO, 2004, p.286). 

Em geral, a teoria pós-crítica opta por um viés que decreta o 

“desaparecimento” de um plano moderno de homem, portanto ao desconsiderar a 

possibilidade de transformação social deste homem e da sociedade pensados por 

meio de um contexto amplo em que a percepção da totalidade é imprescindível, a 

reflexão pós-crítica volta-se para distintos aspectos da vida em sociedade. Como já 

ficou claro, com isso recusam o estudo da totalidade que até então norteava o 

pensamento crítico e moderno, e, mesmo que a visão pós-crítica tenha fundamentos 

que necessitam ser discutidos socialmente, carecendo de um debate mais 

aprofundado, esta teoria ainda peca por passar uma visão fragmentada, já que a 
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preocupação maior centra-se no cotidiano de sujeitos que são vistos igualmente de 

forma fragmentada, como se possuíssem uma “identidade pura”, sem sofrer 

influência de uma sociedade mais ampla, pois esta vertente 

[...] implica uma rejeição categórica do conhecimento “totalizante” e 
de valores “universalistas” – incluindo as concepções ocidentais de 
“racionalidade”, ideias gerais de igualdade (sejam elas liberais ou 
socialistas) e a concepção marxista da emancipação humana geral. 
[...] enfatizam a “diferença”: identidades particulares, tais como sexo, 
raça, etnia, sexualidade; suas opressões e lutas distintas, 
particulares e variadas; e “conhecimentos” particulares, incluindo 
mesmo ciências especificadas de alguns grupos étnicos. (...) Deve 
estar óbvio que o fio que perpassa todos esses princípios pós-
modernos é a ênfase na natureza fragmentada do mundo e do 
conhecimento humano. As implicações políticas de tudo isso são 
bem claras: o self humano é tão fluido e fragmentado (o “sujeito 

descentrado”) e nossas identidades, tão variáveis, incertas e frágeis 
que não pode haver base para a solidariedade e ação coletiva 
fundamentadas em uma “identidade” social comum (uma classe), em 
uma experiência comum, em interesses comuns. (WOOD, 1999, 
p.12).  

Feito este esclarecimento do ideal da teoria pós-crítica, percebemos 

que dentro da linha de pensamento de Tomaz Tadeu da Silva (2010) sobre esta 

teoria, que ao tecer argumentações acerca desta proposição tendo como 

consideração a análise do currículo, que esta se pauta em uma orientação 

multiculturalista, sobressaindo discussões em torno da diversidade das formas 

culturais presentes na sociedade. De acordo com esta tendência teórica, o currículo 

multiculturalista manifesta-se em oposição ao currículo tradicional, uma vez que 

esse tinha como função, tão somente, privilegiar a cultura da classe dominante, ou 

seja, a cultura branca, masculina, heterossexual, regulado quase sempre por uma 

visão eurocêntrica; enquanto que na teoria pós-crítica do currículo em uma 

perspectiva multiculturalista,  

[...] as diversas culturas seriam o resultado das diferentes formas 
pelas quais os variados grupos humanos, submetidos a diferentes 
condições ambientais e históricas, realizam o potencial criativo que 
seria uma característica comum de todo ser humano. As diferenças 
culturais seriam apenas manifestação superficial de características 
humanas mais profundas. Os diferentes grupos culturais se tornariam 
igualados por sua comum humanidade. (SILVA, 2010, p. 86) 
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Em linhas gerais, o multiculturalismo faz uma cisão com o 

conhecimento epistemológico fundado com a concepção de modernidade 

(SEMPRINI, 1999); (GRANT, 2000), “[...] no qual se acreditava na homogeneidade e 

na transformação humana rumo a um acúmulo de conhecimentos que levariam à 

construção universal do progresso” (CANEM; OLIVEIRA, 2002, p.61). Diante desses 

fatores, o ideal multicultural, busca se fixar em uma ótica pós-moderna de 

sociedade, na qual a diversidade, a descontinuidade, a diferença são explicitadas 

por meio de estudos tidos como necessários e centrais para se pensar a identidade, 

assim, ao abdicar de uma perspectiva moderna, o projeto multicultural ao mesmo 

tempo vê que o processo de criação de identidades é descentrado, múltiplo e está 

sempre em processo de (re) construção. De acordo com o pensamento de Hall, 

As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 
social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades [...]. A 
assim chamada “crise de identidade” é vista como parte de um 
processo mais amplo de mudança, que está deslocando as 
estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 
abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 
ancoragem estável no mundo social. (2005, p. 7). 

Nesta acepção, conforme o pensamento de Silva (2010), o estudo 

do currículo, necessariamente, tem como proposta abranger perspectivas singulares 

das diferentes culturas que ficam à margem da sociedade. Desta maneira, o autor 

evidencia que para se chegar a estas proposições no estudo multiculturalista do 

currículo, dois pontos de vista se fazem presente: a concepção “liberal ou 

humanista” e a concepção “mais crítica”. 

A dimensão liberal e humanista tem como argumentação, a defesa 

de um discurso, relatando que compete à cultura dominante consentir que as demais 

configurações culturais apresentem e tenham respeitada sua conjuntura social. 

Nesta vertente, as diferenças instituídas no espaço escolar não são exclusividades 

das relações de poder surgidas a partir de questões econômicas e 

consequentemente de classes sociais, pois, também são desigualdades surgidas a 

partir das questões raciais, de sexo e de gênero, principalmente quando estão 

expostos conceitos que dão margem a superioridade de uns sobre os outros, como 

o masculino sobre o feminino, a supremacia branca sobre a negra, o 

heterossexualismo sobre a homossexualidade. No panorama apresentado, “[...] a 

http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/heterossexualismo/1148/
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perspectiva liberal ou humanista enfatiza um currículo multiculturalista baseado nas 

ideias de tolerância, respeito e convivência harmoniosa entre as culturas” (SILVA, 

2010, p. 88).  

Em outras palavras, o currículo multiculturalista pensado em uma 

perspectiva liberal ou humanista compreende distintas atitudes epistemológicas, 

fazendo com que o currículo seja arquitetado por ideias que tão somente entendam 

ser necessário valorizar a diversidade cultural, quase sempre percebida de maneira 

folclórica. (CANEM; OLIVEIRA, 2002). Neste sentido, o multiculturalismo se 

comprime em meio a outras ideias tidas como mais necessárias na educação, se 

reduzindo apenas a um “anexo de datas” inserido no currículo e que deverá ser 

cumprido, como: o “dia do índio”, dia da “consciência negra”, “dia internacional da 

mulher” dentre outras datas que são “comemoradas” para mostrar que existe o 

diferente, mas que, no entanto, não é trazida uma conceituação histórico-social para 

uma compreensão maior destas datas e dos grupos sociais envolvidos. 

De acordo com o pensamento de Silva (2010), ao ser limitado a essa 

perspectiva, o currículo multiculturalista tem recebido diversas críticas, pois deixa de 

analisar e proporcionar um entendimento mais comprometido, com atitudes 

concretas, onde a transformação social, como um todo, seja vista como essencial. 

Compreendemos que ao se preocupar tão somente com datas históricas soltas para 

enaltecer a diversidade cultural, o currículo multiculturalista liberal ou humanista faz 

com que este tema não seja debatido coerentemente na educação escolar, uma vez 

que não explicita como são construídas as diferenças, como são criados os 

estereótipos, os estigmas que “ferem” a sociedade, e, não contribuem para tornar a 

mesma mais justa e sem os pré-conceitos que a perpassam historicamente.  

É claro que a apreensão dos conhecimentos, das tradições e de 

todo um cerimonial de determinados grupos da sociedade é fundamental e também 

contribui para engrandecer a multiplicidade cultural, podendo ocasionar e instigar o 

sujeito a desafiar certos preconceitos; porém quando esta perspectiva teórica 

entende este estudo sem uma finalidade crítica e social, ignora estruturas que estão 

enraizadas na sociedade e que carecem de um entendimento histórico, político e 

social, já que estes fatores também contribuem para erigir os discursos que 

intensificam o silenciamento de identidades e a segregação de grupos sociais. 
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Por outro lado, quando o currículo multicultural é percebido a partir 

do ponto de vista mais crítico, evidencia que “as diferenças estão sendo 

constantemente produzidas e reproduzidas através de relações de poder. As 

diferenças não devem ser simplesmente respeitadas ou toleradas” (SILVA, 2010, p. 

89). Neste panorama, apresentando como exemplo as questões de gênero, Silva 

(2010) mostra que o simples ingresso no espaço escolar e aquisição de 

conhecimentos considerados como masculinos não podem ser apresentados como 

satisfatórios para a mulher ter o seu valor apreendido socialmente, uma vez que “[...] 

o simples acesso pode tornar as mulheres iguais aos homens, mas num mundo 

ainda definido pelos homens”. (Silva, 2010, p. 93). 

Assim sendo, esta discussão necessita ir além do pitoresco e do 

exótico, no qual são percebidos certos grupos sociais, e, por conseguinte a 

diversidade cultural. Em um estudo mais crítico do multiculturalismo, o 

estranhamento é indispensável para que seja questionada a arquitetação e 

proliferação das diferenças, onde surgem os estereótipos e preconceitos que são 

desfavoráveis aos sujeitos tidos como “diferentes” e que sofrem exclusão social. 

Desta maneira, o currículo não pode ser considerado multicultural 

apenas com a inclusão e a organização de alguns subsídios soltos acerca de 

determinados grupos culturais.  Conforme o pensamento de Silva (2010) é primordial 

na organização do currículo, desconstruir um discurso hegemônico e patriarcal que 

já vem sendo reproduzido ao longo do tempo. Faz-se necessário uma discussão, 

questionado o porquê e de que forma alguns grupos culturais foram depreciados ou 

ignorados no desenvolvimento cultural e histórico da humanidade, e, 

consequentemente, não foram levados em conta na organização do currículo. 

 Silva (2010) lembra ainda que, na concepção mais crítica de 

multiculturalismo, acontece uma divisão “[...] entre uma concepção pós-estruturalista 

e uma concepção que se poderia chamar de materialista” (p.87). Na visão 

pós‐estruturalista que considera assuntos ligados ao significado, ou seja, do que é 

acatado como sendo verdade em relação a saberes, os significados são assim 

determinados porque se constituíram socialmente desta maneira. De tal modo, a 

ideia de verdade também é discutida e, por conseguinte, deve ser indagado porque 

algo está sendo estimado como sendo verdade. A indagação, neste sentido, não é 
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ter o conhecimento se algo é verdadeiro, mas ter a ciência por que esse algo se fez 

verdadeiro. Neste cenário,  

Para a concepção pós-estruturalista, a diferença é essencialmente 
um processo linguístico e discursivo. A diferença não pode ser 
concebida fora dos processos linguísticos de significação. A 
diferença não é uma característica natural: ela é discursivamente 
produzida.  (SILVA, 2010, p.87). 

Em uma perspectiva mais materialista, ao contrário de uma visão 

pós-estruturalista, as diferenças culturais vão mais além do que simplesmente, 

discutir e/ou condenar expressões línguísticas, uma vez que estas diferenças não 

desaparecem apenas combatendo estas expressões, mas deve “[...] incluir também 

a discriminação [...] no emprego, na educação, na saúde” (SILVA, 2010, p.88). Desta 

maneira, uma perspectiva mais materialista na discussão de um currículo 

multiculturalista,  

[...] enfatiza, em troca, os processos institucionais, econômicos, 
estruturais que estariam na base da produção dos processos de 
discriminação e desigualdade baseados na diferença cultural. Assim 
[...] não pode ficar limitada a processos exclusivamente discursivos, 
mas deve examinar também (ou talvez principalmente) as estruturas 
institucionais e econômicas que estão em sua base. (SILVA, 2010, 
p.87). 

No panorama exposto, percebe-se que assim como acontece nas 

perspectivas tradicionais e críticas do currículo, as teorias pós-críticas também 

entram, em muitos pontos, em divergência na reflexão do currículo. No entanto, 

mesmo que aja algumas contradições epistemológicas, compreendemos que as 

terorias pós-críticas conseguem enfatizar as inquietações em torno das diferenças 

culturais; explicita com isso as relações de conhecimento e poder no espaço escolar, 

ratificando assim, uma perspectiva multicultural na discussão do currículo. 

Destarte, ao ficarem evidentes os ideais das teorias do currículo em 

suas vertentes tradicional, critica e pós-crítica, a indagação sobre: “o que ensinar?” e 

“para quem ensinar?” na educação escolar, não é um assunto de fácil resolução, 

uma vez que estas questões podem se fazer complexas, já que temos que percebe-

las a partir de contextos políticos, ideológicos, epistemológicos, sociais, econômicos, 

pois os mesmos estão encravados também na educação escolar. Por isso, a 
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construção do currículo que irá servir de norte para a educação não pode ser 

encarada como neutra, independente do viés a ser seguido.  

 As diferentes tendências curriculares sempre irão acenar para um 

entendimento de vida em sociedade, ou seja, um conceito de sujeito a ser alcançado 

pela educação escolar. Portanto, seja qual for o currículo a ser adotado pela escola, 

o conhecimento a ser apreendido pelo educando não irá se desenvolver à sua 

maneira, pois a escola, por meio do currículo, irá transmitir os valores a serem 

alcançados socialmente.  

O currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um universo 
mais amplo de conhecimentos e saberes, seleciona‐se aquela parte 
que vai constituir, precisamente, o currículo. As teorias do currículo, 
tendo decidido quais conhecimentos devem ser selecionados, 
buscam justificar por que “esses conhecimentos” e não “aqueles” 
devem ser selecionados. [...] Um currículo busca precisamente 
modificar as pessoas que vão “seguir” aquele currículo [...]. (SILVA, 

2010, p. 15‐16).  

Isto posto, na reflexão sobre currículo, mais do que pensar em qual 

seja o melhor ou o pior currículo; se o mesmo tem que ser clássico, moderno ou pós-

moderno, necessitamos nos ater em um sentido de currículo que  se mostre de 

modo coerente, explicando sua filosofia, seus valores sociais, suas propostas 

pedagógicas. Um currículo que revele a quem está servindo, manifestando seu 

projeto de homem e de sociedade. Deste modo, ao serem percebidos esses fatores 

que são abordados por diferentes posições teóricas, o currículo “mostrará” 

igualmente as distintas definições de práticas, técnicas, e, por conseguinte uma 

reflexão sobre a formação de professores; assunto que traremos a seguir em nosso 

estudo com objetivo de compreender como a formação do professor foi definida no 

decorrer da história. 
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3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES: CONSTITUIÇÃO DE UM CENÁRIO 

HISTÓRICO  

 

Ao tecermos reflexões acerca de educação e/ou currículo, 

necessariamente implica pensar a formação de professores, pois esta se estabelece 

como parte essencial para se compreender as intencionalidades da educação, já 

que é o docente que, em sua ação, põe em prática as tendências propostas na 

educação escolar, que de certa forma, estão ajustadas à determinada realidade 

social. Desta maneira, pensar na formação docente é refletir em torno de um modelo 

de educação que é arquitetado historicamente.  

Neste contexto, vemos que “[...] a necessidade da formação docente 

já fora preconizada por Comenius, no século XVII” (SAVIANI, 2009, p. 143). 

Comenius, em sua obra “Didática Magna”, relata que o professor tem uma tarefa 

essencial, que é o de direcionar sua ação aos educandos para uma “[...] formação 

enquanto preparação para a vida” (COMENIUS, 2002, p.163). Em meio a estes 

pensamentos, Comenius via a formação do homem como primordial e necessária, 

uma vez que, de acordo com o mesmo, “[...] todos os que nasceram homens a 

educação é necessária, para que sejam homens e não animais ferozes, não animais 

brutos, não paus inúteis.” (COMENIUS, 2002, p. 76).  Assim, o pensador associa a 

constituição do homem a uma ação educadora, e, dentro deste raciocínio, a 

argumentação comeniana, também entendia o professor como um sujeito a ser 

formado, pois para o autor, desde que a educação seja conduzida em um ambiente 

favorável ao aluno, é o professor quem irá “abrir caminhos” para que o 

conhecimento chegue ao estudante de maneira satisfatória.  

Conforme Saviani (2009), o primeiro espaço de ensino “[...] 

destinado à formação de professores teria sido instituído por São João Batista de La 

Salle em 1684, em Reims, com o nome de Seminário dos Mestres” (p.143), o qual foi 

fundamental para a preparação de professores primários. Destarte, esse foi o limiar 

para o surgimento da Escola Normal e do Curso de Magistério, em que o intuito era 

de proporcionar um ensino “[...] para ser dado a todos, ser obrigatório e gratuito e 

conduzido por docentes altamente preparados” (CAMBI, 1999, p. 298). De maneira 

geral, La Salle direcionou seu pensamento, de modo que o objetivo fosse para que 

os docentes atuassem em um panorama em que os princípios educacionais 
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estivessem perpassados por fatores como: ordem, disciplina, universalidade, 

gratuidade, qualidade e boa formação de professores. (CORSATTO, 2007) 

No entanto, mesmo que La Salle tenha inaugurado um “embrião” do 

que seria a escola normal para preparar os professores,  

[...] a questão da formação de professores exigiu uma resposta 
institucional apenas no século XIX, quando, após a Revolução 
Francesa, foi colocado o problema da instrução popular. É daí que 
deriva o processo de criação de Escolas Normais como instituições 
encarregadas de preparar professores. (Saviani, 2009, p. 143). 

Dentro deste cenário, muitos foram os pensadores que ao longo dos 

séculos refletiram em torno da educação e de certo modo em uma possível 

formação de professores, entretanto, os teóricos iluministas trouxeram uma 

contribuição essencial quando pensamos em tais questões, assim, em meio a ideias 

que preconizavam uma educação patriótica movida por convicções democráticas, 

surge entre outros pensadores, Rousseau, que foi determinante para instituir um 

período inovador na história da educação, dividindo a velha e a nova escola. 

(SOËTARD, 2010)  

O pensamento de Rousseau foi crucial para influenciar outros 

educadores, entre os quais estão Pestalozzi, Froebel e Herbart, que são tidos como 

aqueles que intercederam de maneira mais compenetrada para que os professores 

das escolas primárias despusessem de uma formação específica em espaços 

próprios ou escolas normais. De acordo com seus pensamentos, esta formação 

deveria ser conduzida para que fossem apreendidos determinados princípios 

pedagógicos, sendo que estes eram essenciais para responder às necessidades 

sociais e particulares da educação infantil ou elementar. Incumbe apontar, contudo, 

que tais pedagogos apresentavam algumas discordâncias em relação aos seus 

pensamentos, sejam em relação a métodos de ensino, aos sujeitos que deveriam 

ser formados dentre outros aspectos ligados à institucionalização de espaços para 

formar o professor. Neste sentido, 

Para Pestalozzi, a formação pedagógica era necessária e deveria 
ocorrer em espaços específicos nos quais o professor pudesse 
aprender os métodos para ensinar melhor às crianças. Nesse caso, 
entre seus fundamentos propostos para a formação docente, 
destaca-se a importância atribuída ao ensino de um método 
pedagógico. (DURÃES, 2011, p. 467) 
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Froebel também via como fundamental o educador alcançar uma 

aprendizagem mais apropriada em espaços institucionais designadas à formação de 

professores. Propôs, além disso, que esta formação necessitaria obedecer a três 

dimensões: a teórica ou intelectual; a instrução prática; e a aplicação à vida real.  

A primeira perspectiva tinha por objetivo ensinar a essência, a 
natureza e as características da criança. E estas últimas se referiam 
à parte espiritual e à parte física da criança. A instrução prática seria, 
ao mesmo tempo, a assimilação e manipulação dos meios de 
formação e educação levando a cabo o desenvolvimento da intuição, 
do símbolo, da ação e da palavra, entre outros. Acerca da terceira 
perspectiva, a aplicação à vida real, Froebel defendeu que todos os 
conhecimentos escolares deveriam ser utilizados pela criança em 

sua vida cotidiana. (DURÃES, 2011, p. 470).  

No quadro exposto, a Pedagogia viria a se tornar fundamental para a 

formação de professores, e, ainda que Pestalozzi e Froebel tenham se atentado 

para tal conhecimento, foi com Herbart que a mesma se organizou e se 

sistematizou, tendo sido estabelecida com o status de ciência (HILGENHEGER, 

2010). Para o educador, 

[...] o ensino da pedagogia [...] exige mais do que um simples ensino; 
é necessário, também, que ele se torne o objeto de demonstrações e 
de exercícios. [...]. Dessa forma, seriam progressivamente formados 
mestres cujo método deveria se aperfeiçoar graças à observação 
mútua e à troca de experiências. Sabendo-se que um programa não 
é nada sem mestres, e por isto entendo mestres imbuídos do espírito 
deste programa e tendo adquirido o domínio do método, uma 
pequena escola experimental tal como eu imagino poderia ser a 
melhor preparação para um dispositivo futuro de maior envergadura. 
(HERBART apud HILGENHEGER, 2010, p. 26).   

No pensamento de Herbart, a pedagogia como ciência deveria 

obedecer a ações ligadas à filosofia e a psicologia. “[...] A primeira mostra o fim da 

educação; a segunda, o caminho, os meios e os obstáculos” (HERBART, 1987, p. 

3). Mesmo apontando a prática e o conhecimento do educador como sendo inerente 

para proporcionar o ensino, Herbart entendia que apenas o saber empírico não seria 

satisfatório à Pedagogia. Desta maneira, esta necessitaria ser conduzida por “[...] 

conhecimentos científicos da Psicologia e por meio da observação dos resultados”.  

(DURÃES, 2011, p. 470).  
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De modo geral, o pensamento iluminista influenciou diretamente a 

educação ao longo dos séculos XX e XXI, com aspectos que remetem, por exemplo, 

a laicização da educação e de tornar a mesma como uma função do Estado. E 

assim como “prevaleceu” nos ideais iluministas, ainda hoje se pensa em estender 

uma educação escolar igualitária a todos os cidadãos, mas que, no entanto, 

principalmente em países em desenvolvimento, é refletida socialmente uma escola 

para o povo e outra para a burguesia. Estes fatores dualistas, que também foram 

determinantes para pensar a formação de professores ao longo destes séculos faz 

tornar evidente que a democratização da escola solicita uma descentralização dos 

currículos e dos centros que decidem o mesmo, pois este contexto pede um 

ajustamento dos  

[...] conceitos dos séculos XVIII e XIX que subjazem às democracias 
actuais. Para os defensores da pedagogia crítica os determinismos 
históricos e culturais conduziram-nos a este “beco sem saída” para o 
qual nos restam duas opções: ou transcendemos o iluminismo cujos 
ideais estão na origem do actual status quo, ou revitalizamo-lo. 
(ROSENDO, 2009, p.14) 

Esse percurso histórico, no qual está inserida a formação de 

professores foi determinante para ser pensada a formação docente no Brasil. Deste 

modo, em nossa próxima discussão, ao trazermos uma reflexão da formação de 

professores em nosso país, adotaremos como cenário algumas particularidades da 

sociedade brasileira em distintas ocasiões e suas implicações para a formação de 

professores. 

 

3.1 Formação de professores no Brasil: acontecimentos históricos e a 

percepção crítica do currículo para uma formação coerente 

 

Compreendemos que ao refletirmos sobre o contexto histórico da 

formação de professores em contexto nacional, estaremos consequentemente 

perpetrando fatos que se correlacionam a uma compreensão maior da formação, e, 

por conseguinte do trabalho docente em nossa sociedade. Este entendimento 

propicia a apreensão de saberes que revelam acontecimentos significativos da 

formação docente. Assim, “[...] possuir um conhecimento histórico não implica ter 
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uma ação mais eficaz, mas estimula uma atitude crítica e reflexiva”. (NÓVOA apud 

CAMBI, 1999, p. 13).  

Diante disso, constataremos como estes pormenores estão 

associados e alicerçados em uma compreensão que mostram que a formação do 

professor está cercada por intencionalidades sociais, imputando ao docente servir 

como um instrumento necessário para a transmissão de um conhecimento que 

muitas vezes já vem organizado e definido. Neste sentido, o educador 

[...] pode estar servindo a quem o constitui professor, a fim de usá-lo, 
e ao seu trabalho, para os usos escusos que ocultam também na 
educação – nas suas agências, suas práticas e nas ideias que ela 
professa – interesses políticos impostos sobre ela e, através de seu 
exercício, à sociedade que habita. (Brandão, 2004, p.12).  

Dito isso, historicamente observamos que no panorama brasileiro, a 

consolidação da formação de professores se constitui como sendo consequência de 

uma organização sociopolítica e econômica, e tem sua origem decorrente da 

necessidade de instruir e civilizar a população. Neste sentido, vemos que as 

transformações ocorridas na sociedade exerceram uma importância determinante na 

formação do professor e em decorrência disso, na concepção do homem a ser 

formado pela educação escolar. 

A princípio, Nóvoa (1995) expressa que o professor tem, em suas 

primícias, relações profundas com a Igreja, uma vez que, inicialmente cabia aos 

religiosos a responsabilidade pela educação. Dessa forma, destacamos aqui a 

atuação Jesuítica como primeira referência de identidade docente, com uma 

educação que se pautava em um ideal missionário de catequização, ou seja, com a 

função principal de ensinar dentro de um caráter religioso e civilizar os povos 

indígenas que aqui habitavam, caracterizando então a docência como atividades 

intimamente ligadas à Igreja e a Deus. Na prática o que se pode expressar é que a 

[...] Companhia de Jesus exerceu uma influência profunda e 
duradoura sobre toda a formação religiosa e intelectual do Brasil 
colonial. Envolvidos em assuntos espirituais, religiosos e temporais, 
os jesuítas catequizaram os índios, monopolizaram a educação, 
fundaram vilas, disputaram o controle da mão-de-obra indígena com 
os colonos e acumularam bens materiais, amigos, inimigos e poder. 
(PEDRO, 2008, p.29). 
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Assim, no tempo em que permaneceram no Brasil, os jesuítas 

desempenharam um amplo domínio na formação da então sociedade brasileira, se 

estabelecendo como os principais educadores da colônia. Transmitiram, de acordo 

com Azevedo (1964, p.93), “quase na sua integridade, o patrimônio de uma cultura 

homogênea, a mesma língua, a mesma religião, a mesma concepção de vida e os 

mesmos ideais de homem culto”. 

Porém, com a chegada de Pombal ao Brasil no final do século XVII e 

com o advento do Iluminismo esse cenário começa a mudar através das reformas 

pombalinas, pois após um grande período de influência da instrução educacional 

promovida pela Companhia de Jesus, Pombal instaura um movimento de laicização 

na educação por meio dos professores régios5. Estas reformas foram determinantes 

para a expulsão dos jesuítas do Brasil, contudo, mesmo com esta situação, o 

exercício da docência ainda permaneceu associado a uma educação religiosa, já 

que “[...] muitos foram os obstáculos encontrados para que o ensino se tornasse 

laico, pois os professores eram oriundos dos colégios jesuítas com formação 

sacerdotal” (BARBOSA, 2010, p.45). Nóvoa reforça que  

[...] o processo de estatização do ensino [...] na substituição de um 
corpo de professores religiosos (ou o controle da Igreja) por um 
corpo de professores laicos (ou sob o controle do Estado), não foi 
suficiente para proporcionar mudanças significativas nas 
motivações, nas normas e nos valores originais da profissão docente: 
o modelo do professor continua muito próximo do padre. (1995. p.15, 
grifo nosso) 

O Decreto das Escolas de Primeiras Letras, de 15 de outubro de 

1827 é marcado como um momento inaugural de normas aplicadas à instrução 

pública no Império. Estas leis sugeriram a institucionalização de escolas primárias 

com a utilização do método de Lancaster.  

O método lancasteriano procurava, entre outras coisas, desenvolver 
principalmente os hábitos disciplinares de hierarquia e ordem, 
exercendo um controle pela suavidade, uma vigilância sem punição 
física [...]. (Villela, 2000, p. 107). 

                                                             
5
 Tinham como objetivo remover da Igreja a responsabilidade acerca da educação, passando-a para 

a Monarquia Portuguesa. O Professor Régio apresentava por função instruir disciplinas voltadas aos 
estudos maiores, como a Retórica e a Gramática.  
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Quanto aos professores, àqueles que não possuíssem uma 

formação “adequada” no método de Lancaster, o decreto presumia prepará-los de 

maneira rápida, sendo que essa preparação era bancada financeiramente pelo 

próprio professor a ser formado, a partir de descontos de seus salários. Esta 

“formação” ficava na responsabilidade de um professor de primeiras letras que 

dominasse o método; desta forma este mestre instruía os demais professores por 

meio de manifestações práticas, suprindo, assim, a falta de cursos específicos. 

(BASTOS, 1998). 

Em seus estudos, Villela (2000) mostra que este Decreto encontrou 

muitos empecilhos, como a carência de escolas e de material pedagógico, 

insatisfação de professores por não possuírem uma formação apropriada para a 

aplicação do método de Lancaster, omissão do poder público entre outros fatores. 

Desta maneira, dispondo-se a reparar algumas falhas na formação de professores é 

criada a primeira Escola Normal do Brasil (1835), em Niterói no Rio de Janeiro, esta 

tinha como objetivo preparar professores para atuarem no magistério, Villela relata 

que  

[...] a criação da escola normal se dá num momento marcado por 
forte idealização da educação que se caracterizou por uma crença 
ilimitada no poder civilizatório da instrução. A difusão das luzes se 
tomava para aqueles dirigentes o complemento indispensável da 
ação coercitiva exercida pelo Estado e a instrução pública, pelo seu 
potencial organizativo e civilizatório mereceria atenção especial, pois 
permitia - ou deveria permitir - que o Império se colocasse ao lado 
das Nações civilizadas. A formação de professores seria o ponto de 
partida para o exercício de uma direção. Criar a carreira do 
Magistério era tornar este professor um agente do governo, do 
Estado, capaz de estabelecer cotidianamente, no espaço escolar, o 
nexo instrução educação, propiciando, por meio da formação 
disciplinada dos futuros homens e cidadãos, e sua inclusão numa 
civilização. (2000, p.140).  

Não muito diferente deste pensamento, vemos que com o início da 

república, questões referentes à educação e consequentemente à formação e 

profissão docente tornam-se uma preocupação constante, visto que o pensamento 

era o de formar um homem que agisse em consonância com os ideais republicanos. 

Sendo assim, era necessário estatizar o ensino, imputando ao professor uma maior 

importância, instituindo mais qualificação e autonomia para este exercer 
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coerentemente um propósito, que respondesse uma “missão” designada pelo 

Estado. Neste sentido, 

[...] com o advento da República, a profissionalização do magistério 
teve uma transformação substancial. Na busca da sistematização do 
ensino, o Estado normatizou o trabalho do mestre-escola, passando 
a pagar seu salário, transformando-o em funcionário público. Antes 
disso, os mestres que se dedicavam ao ensino das primeiras letras, 
reconhecidos e pagos por suas comunidades, faziam-no de uma 
maneira autônoma, na intimidade de seus lares, optando por 
métodos e programas singulares (CASTRO, 2006, p.11) 

A que se dizer que na busca da consecução dos ideais republicanos, 

a educação escolar era quase que exclusivamente um assunto tratado, na maioria 

das vezes, por advogados, padres, ex-seminaristas, engenheiros, médicos. Em 

razão disso, fez surgir pressões quanto à necessidade de ampliação das 

oportunidades educacionais. Acerca deste assunto, Nagle (1990) afirma que a 

[...] escolaridade era tratada por homens públicos e por intelectuais 
que, ao mesmo tempo, eram “educadores”, num tempo em que 
assuntos educacionais não constituíam, ainda, uma atividade 
suficientemente profissionalizada. Apenas na década final da 
primeira república a situação vai ser alterada, com o aparecimento do 
“técnico” em escolarização, a nova categoria profissional: este é que 
vai daí por diante tratar, com quase exclusividade, dos assuntos 
educacionais. (p.102). 

Neste sentido, somente no findar da década de 1920 e princípio da 

década de 1930 que a formação do professor passa a ser um assunto discutido com 

uma ênfase maior. Em meio a este cenário, a reflexão dos rumos da educação 

promovida pelos escolanovistas, que teve seu apogeu com o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova6, que foi organizado por Fernando de Azevedo e 

publicado em 1932, é o fundamento necessário para acontecer uma ampla reforma 

na educação. De acordo com Nagle (1990, p. 264), ao “entusiasmo pela educação” 

sucede o “otimismo pedagógico”. Este é o momento propício para se estabelecer as 

                                                             
6
 O manifesto apresenta-se, pois, como um instrumento político [...]. Expressa a posição do grupo de 

educadores que se aglutinou na década de 20 e que vislumbrou na Revolução de 1930 a 
oportunidade de vir a exercer o controle da educação no país. O ensejo para isso se manifestou por 
ocasião da IV Conferência Nacional de Educação realizada em dezembro de 1931, quando Getúlio 
Vargas, chefe do governo provisório, presente na abertura dos trabalhos ao lado de Francisco 
Campos, que se encontrava à testa do recém-criado Ministério da Educação e Saúde Pública, 
solicitou aos presentes que colaborassem na definição da política educacional do novo governo. 
(SAVIANI, 2004, p. 34). 
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“[...] ideias dos estudos de formação inicial, chamados de propedêuticos, e os 

estudos de formação profissional” (SILVA, 2014, p.22). Isso representaria, de acordo 

com o pensamento de Nagle,  

A disputa entre os modelos da escola tradicional e da escola nova 
[...] são novos valores e princípios a fundamentar a organização 
escolar, novos modelos de relacionamento entre professor e alunos, 
novo significado das matérias ou disciplinas, novos métodos. Enfim, 
novo modelo. (2004, p. 264-265). 

Dessa forma, o que se percebe, é que o ideário escolanovista e as 

muitas reformas educacionais, “juntamente” com a pressão popular acontecida neste 

período, delinearam as direções da educação brasileira. Para Saviani,  

Passou-se do "entusiasmo pela educação", quando se acreditava 
que a educação poderia ser um instrumento de participação das 
massas no processo político, para o "otimismo pedagógico", em que 
se acredita que as coisas vão bem e se resolvem nesse plano interno 
das técnicas pedagógicas. (2003, p. 55). 

Na ditadura militar, a preocupação continua sendo a de formar um 

professor com funções meramente técnicas. Assim, com o tecnicismo7 cada vez 

mais arraigado ao sistema escolar e controlado de modo repressivo pelo governo 

ditatorial, de certa forma, os problemas da educação foram dissimulados, fazendo 

com que os professores “se conformassem” com sua formação docente, e, por 

conseguinte com uma prática de sala de aula que estava cada vez mais imersa à 

proletarização; já que a ideia do novo regime era de impedir  

[...] que os professores percebessem a crescente deterioração das 
condições subjacentes à produção do ensino. Mais especificamente, 
a forte preocupação com as técnicas de ensinar (ou com os 
receituários prontos) somada ao controle externo da escola (próprio 
do regime ditatorial) foram imperceptivelmente minando a autonomia 
do professor. (SILVA, 2001, 52). 

De certa maneira, o propósito deste governo com a educação 

tecnicista que foi normatizada no Brasil pela Lei n.º 5.692/71, por meio da “lei da 

                                                             
7
 A pedagogia tecnicista apareceu primeiramente nos Estados Unidos, chegando ao Brasil entre as 

décadas de 60 e 70. Influenciada pelas teorias behavioristas da aprendizagem, tinha como intuito 
maior, adaptar a sociedade ao processo industrial e tecnológica da época.  
 



46 

 

 

reforma do ensino”, fez com que fosse imposta a “sondagem de aptidões no Ensino 

de 1.º Grau e a qualificação para o trabalho no Ensino de 2.º Grau”. (BRASIL, Lei n.º 

5.692/71)8. 

No final da década de 70 e ao longo dos anos 80 com a abertura 

democrática e saída de cena da ditadura militar, acontece uma maior movimentação 

de vários setores da população, na educação entram em cena as tendências 

progressistas9, entre outros assuntos, direcionam discussões tendo em vista a 

superação das desigualdades existentes no cerne da sociedade. Consequentemente 

[...] os debates sobre a formação docente têm a marca da resistência 
e da oposição aos políticos da ditadura militar. [...] A procura da 
identidade dos profissionais em educação manifesta-se no próprio 
decorrer das lutas pela democratização da sociedade. (THERRIEN, 
1997, p. 5). 

Neste ínterim, caracterizado principalmente pela ação que os 

educadores progressistas exerceram no Brasil, percebe-se que os cursos de 

formação de professores são intensamente perpassados pelo pensamento 

sociológico, ganhando corpo na formação de professores o exercício da crítica 

social. Este panorama “[...] trouxe contribuições importantes para a educação e para 

a forma de olhar a escola e o trabalho pedagógico, ao colocar em evidência as 

relações de determinação existentes entre educação e sociedade [...]” (FREITAS, 

2002, p.138). Em geral, influenciado pelo florescimento da democracia,  

Os anos 80 representaram a ruptura com o pensamento tecnicista 
que predominava na área até então. No âmbito do movimento da 
formação, os educadores produziram e evidenciaram concepções 
avançadas sobre formação do educador, destacando o caráter sócio 
histórico dessa formação, a necessidade de um profissional de 
caráter amplo, com pleno domínio e compreensão da realidade de 
seu tempo, com desenvolvimento da consciência crítica que lhe 

                                                             
8
 Entre essas deliberações, expandiu também a obrigatoriedade escolar de quatro para oito anos, 

agregando o antigo primário com o ginasial, abolindo o exame de admissão e instituindo a escola 
única profissionalizante.  

  

9
 Partem de uma reflexão crítica da realidade social e se manifestam por meio das tendências 

libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos.  
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permita interferir e transformar as condições da escola, da educação 
e da sociedade. (FREITAS, 2002, p.139). 

Porém, com a manutenção capitalista em cenário global, da década 

de 1990 até os dias atuais, evidencia-se uma predominância do pensamento 

educacional perpassado pelo neoliberalismo. Considerações que fizeram com que a 

educação ficasse cada vez mais arraigada às reinvindicações do mercado 

capitalista. Neste contexto, a formação do professor juntamente com os rumos da 

educação, é um assunto que é tratado diretamente por organismos internacionais, 

como o Banco Mundial e a UNESCO, que aproveitando da dependência financeira 

de países em desenvolvimento, de certo modo, financiam a educação sugerindo 

diretrizes e princípios, tais medidas, de acordo com esses organismos  

[...] podem consistir, por exemplo, em reformas na formação de 
professores, numa ajuda financeira, em experiências inovadoras de 
trabalho de grupo, na introdução de um ensino em equipe ou no 
recurso a tecnologias que permitam a utilização de materiais 
didáticos modernos. (DELORS, 1998, p.134-135). 

Ainda em meio a essa predominância neoliberal, na atual sociedade 

contemporânea percebe-se que a constituição do conhecimento ocorre em um 

panorama dominado também pelas novas tecnologias, na atualidade estes fatores 

são determinantes para se pensar a formação do professor, pois com as novas 

tecnologias incide “[...] novas formas de aprender, novas competências são exigidas, 

novas formas de se realizar o trabalho pedagógico são necessárias [...], é 

necessário formar continuamente o novo professor para atuar neste ambiente”. 

(MERCADO, 1999, p.26) 

Em meio a este contexto da formação de professores, torna-se 

necessário, nos cursos de licenciatura, abordar assuntos que discutem esta 

formação, ou seja, é imprescindível acontecer um questionamento acerca do 

currículo que perpassa essa formação, pois entendemos que as discussões que 

apontam para a formação docente necessitam de uma problematização mais 

criteriosa sobre o currículo, já que no currículo estão impregnadas, entre outros 

fatores, as percepções históricas e atuais de sociedade, educação, ensino, escola, 

conhecimento, professor e aluno, ou seja, são fatores que se encadeiam entre si, 

imprescindível para a apreensão dos conhecimentos teóricos e práticos necessários 

ao trabalho docente.  
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Dessa forma, compreendemos que dentro deste panorama não 

devemos limitar a formação do professor envolvida por um currículo que apenas 

inculca certos preceitos, que muitas vezes traz um entendimento estereotipado da 

educação, visto que não considera aspectos que marcam a real situação na rotina 

das escolas. Mesmo que nossa percepção indique que uma concepção crítica, por 

possuir uma visão ampla, dê conta de discutir a formação docente, entendemos 

igualmente que esta discussão tão somente no campo teórico não é satisfatório se 

não forem apresentados os conflitos que marcam esta discussão, e 

consequentemente, sua realização no campo da prática. De acordo com Giroux 

(1999), esta formação necessita ser movida por um ideal pedagógico de resistência, 

no qual deve estabelecer 

[...] a relatividade de todas as formas de representações, situando-as 
nas construções históricas e sociais que tanto informam seu 
conteúdo quanto estruturam seus parâmetros ideológicos.  [...] deve 
trazer à luz as estratégias que são usadas para estruturar a forma 
como os textos são interpretados, [...] não apenas como o poder está 
inscrito em uma pedagogia da representação, mas também como 
essa pedagogia pode ser usada para destruir os sistemas 
ideológicos, culturais e políticos. [...] deve estar fundamentada em 
projetos que proporcionem uma conexão entre representações que 
operam em locais educacionais particulares e representações que 
operam em outros locais culturais [...] deve ser assumida como uma 
forma ética de lidar, que fundamenta o relacionamento entre o „self‟ e 
os outros em práticas que promovem o cuidado e a solidariedade, 
em vez de opressão e sofrimento humano. [...] não pode ser 
desarticulada da responsabilidade radical da política e da ética. 
(p.257- 258)  

Diante disso, é necessária a percepção e apreensão de 

conhecimentos comprometidos com a formação de professores que estejam 

empenhados com a transformação pela ação humana, e isto só será possível 

mediante uma perspectiva emancipatória de currículo, na qual esteja inserida uma 

consistente formação teórica em diálogo constante com realidade da educação 

escolar e da sociedade, isto é, por meio de um currículo que se fundamente em uma 

compreensão de formação docente que possa possibilitar uma educação 

emancipatória concreta, que não leve o sujeito a uma inércia moral e a uma omissão 

política. Por isso, é imprescindível ao docente em formação ter um entendimento 

crítico de si mesmo, 
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[...] primeiro no campo da ética, depois no da política, atingindo, 
finalmente, uma elaboração superior da própria concepção do real. A 
consciência de fazer parte de uma determinada força hegemônica 
(isto é, consciência política) é a primeira fase de uma ulterior e 
progressiva autoconsciência, na qual teoria e prática finalmente se 
unificam. (GRAMSCI, 2001, p.103). 

No entanto, mesmo que tenhamos apresentado elementos que 

percebam a formação docente por meio de um entendimento emancipatório de 

currículo, infelizmente em nossa sociedade contemporânea ainda são muito 

recorrentes na formação do professor aspectos ludibriantes (explícitos e implícitos  

no currículo) que se utilizam de métodos que apenas reduzem esta formação, e 

logo, colocam a prática docente a serviço de uma manutenção neoliberal, 

percebendo a educação tão somente como um campo de “formação de 

competências”, ou seja, a formação de um homem que seja capaz apenas de 

executar uma ação particular ou que atue mediante a uma incumbência específica, 

que seja satisfatória para atingir as finalidades pretendidas por quem detém o poder. 

Reconhecemos que, 

Apesar dos esforços anteriores de John Dewey e outros para 
reformarem a escolarização segundo a lógica da democracia [...] e 
das recentes tentativas críticas dos teóricos educacionais de 
esquerda de ligar a ideologia da escolarização aos imperativos do 
estado capitalista, o espaço político que a formação de professores 
ocupa hoje continua, de maneira geral, não dando ênfase à luta pelo 
fortalecimento dos professores. Além disso, ele geralmente serve 
para reproduzir as ideologias tecnocráticas e corporativas que 
caracterizam as sociedades dominantes. De fato, é razoável alegar 
que os programas de formação de professores são destinados a criar 
intelectuais que atuem no interesse do estado, cuja função social é 
basicamente sustentar e legitimar o status quo. (GIROUX, 1997, 
p.197). 

Neste ponto de vista, a formação de professores é condicionada e 

definida por padrões de desempenho, que serve para classificar e selecionar 

profissionais, ou seja, agindo em consonância com o ideal de sociedade capitalista. 

Assim, esta formação é norteada e controlada continuamente por paradigmas de 

qualidade, que estão sempre avaliando a educação e orientando o seu 

aprimoramento. Entretanto, a pergunta que se faz é: esta qualidade é para que e 

para quem? De certo modo, estas são orientações que estão presentes em 

apontamentos de organismos internacionais, que posicionam as competências de 
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modo estratégico no núcleo da organização curricular, apresentando como 

motivação as transformações no mundo de trabalho e um saber particular no mundo 

globalizado. (DELLORS, 1998)  

Nesta lógica da “pedagogia das competências” o que vemos é um 

currículo educacional, e, por conseguinte uma formação de professores, que ainda 

estão distantes de tornar a emancipação do sujeito como algo tangível.  Assim, 

mesmo que no campo do discurso apresentemos uma reflexão crítica desses 

fatores, reconhecemos que em uma prática concreta ainda estamos distantes de 

alcançar um currículo e uma formação de professores coerentes, e, portanto, uma 

educação que projetamos; que para Saviani é: “[...] o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”. (SAVIANI, 1995, p. 17).  

Conforme as palavras de Saviani (1995), uma educação coerente é 

aquela que produz a humanidade no homem. Entendemos que esta educação só 

será alcançada se o homem compreender o seu trabalho.  Deste modo, em nosso 

próximo tópico apresentaremos alguns fatores que poderão possibilitar uma clareza 

maior sobre este tema. O trabalho é uma condição que motiva ontologicamente a 

natureza humana, por isso, a apreensão da categoria trabalho proporciona a este 

homem uma percepção de sua gênese de maneira histórica e social, evidenciando 

como o conjunto de homens se constituiu e como determina e reproduz sua 

essência objetiva-material.  
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4 TRABALHO: CONCEITOS E TRANSFORMAÇÕES  

 

Em uma discussão que estão presentes aspectos que relacionam 

currículo e formação de professores, necessariamente temos que trazer à tona 

também, uma reflexão sobre trabalho e, por conseguinte trabalho docente, uma vez 

que o trabalho é inerente a essas questões, portanto faz-se necessário um 

estranhamento maior desses fatores para que esta discussão não seja marcada por 

uma reflexão fragmentada e sem nexo. Para Marx, o trabalho é um elemento 

imprescindível para essência humana, pois 

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem 
e a natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, 
impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a 
natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. Põe 
em movimento as forças naturais de seu corpo –  braços  e  pernas, 
cabeça  e  mãos,  a  fim  de  apropriar-se  dos recursos da natureza, 
imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a 
natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua 
própria natureza.  Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e 
submete ao seu domínio o jogo das forças naturais. (2008, p. 202). 

Portanto, no pensamento de Marx (2008), é pelo trabalho (intelectual 

e manual) que o homem consegue atingir sua concretude, e, logo ter uma existência 

real, com isso aprender, educar e determinar sua própria realidade social e cultural 

por meio das situações materiais existentes, em um ato sucessivo de relação com o 

outro e com a natureza. Porém, ao falar sobre trabalho temos que ter ciência de que 

este possui uma gama de conceituações e determinações (psicológica, sociológica, 

filosófica, religiosa etc.) que o marcaram ao longo dos séculos e que certamente não 

daríamos conta de trazer tudo neste estudo. Assim, a tônica de nossa reflexão será 

a de apresentar os aspectos mais relevantes para termos uma melhor compreensão 

sobre o assunto.  

Inicialmente, entendemos que ao pensar sobre trabalho em nossa 

sociedade logo vem à mente somente elementos do senso comum, ou seja, de 

perceber o trabalho como algo rotineiro, por vezes cansativo e que tem uma 

remuneração mensal. Dessa forma, não são levadas em conta fatos, que muitas 

vezes ficam implícitos nesta conceituação e que vão mais além do que o salário no 

final do mês, como, por exemplo, as relações sociais, status e poder. Em meio a 

essas ponderações faremos a seguir uma sondagem histórica de seus significados e 
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de algumas transformações que o mesmo sofreu. Numa definição lexical de 

trabalho, vemos que 

[...] aparece em primeiro lugar o significado de aplicação das forças e 
faculdades humanas para alcançar determinado fim; atividade 
coordenada de caráter físico ou intelectual, necessária a qualquer 
tarefa, serviço ou empreendimento; exercício dessa atividade como 
ocupação permanente, ofício, profissão. (ALBORNOZ, 1986, p.9). 

A partir dessas considerações, percebemos que é admissível 

compreender o conceito trabalho de modo positivo e negativo, em que acontece 

uma dissonância entre trabalho físico/manual e intelectual, pois o mesmo pode ser 

compreendido a partir de características como exigência física, cansaço, labuta; 

lembrando etimologicamente a palavra labor, que neste sentido é empregada 

quando pensamos em uma atividade que exige muito esforço físico, em que o 

sujeito sente o peso do trabalho (ALBORNOZ, 1986). Por outro lado, trabalho 

também é percebido como aquilo que implica em um “exercício para a mente”, isto é, 

uma atividade em que o indivíduo terá que se antecipar mentalmente, raciocinar, se 

fundamentar em métodos, táticas e não exclusivamente em um trabalho braçal,  

operacional e sofrido. Reforçando este raciocínio, observamos que 

Na linguagem cotidiana a palavra trabalho tem muitos significados. 
Embora pareça compreensível, como uma das formas elementares 
de ação dos homens, o seu conteúdo oscila. Às vezes, carregada de 
emoção, lembra dor, tortura, suor do rosto, fadiga. Noutras, mais que 
aflição e fardo, designa a operação humana de transformação da 
matéria natural em objeto de cultura. É o homem em ação para 
sobreviver e realizar-se, criando instrumentos, e com esses, todo um 
novo universo [...]. (ALBORNOZ, 1986, p.8). 

A razão de conferir ao trabalho como sendo uma atividade que não 

traz prazer, é algo histórico, pois verificamos que o trabalho sempre esteve imerso a 

adjetivos negativos, sucessivamente se conectando a algo pernicioso, desumano, 

atrelado à tortura e aflição.  Na língua portuguesa a palavra trabalho 

[...] se origina do latim tripalium [...]. Tripalium era um instrumento 

feito de três paus aguçados, algumas vezes ainda munidos de 
pontas de ferro, no qual os agricultores bateriam o trigo, as espigas 
de milho, o linho para rasgá-los e esfiapá-los. A maioria dos 
dicionários, contudo, registra tripalium a apenas como instrumento de 
tortura, o que teria sido originalmente ou se tornado depois. A 
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tripalium se liga ao verbo do latim vulgar tripaliare, que significa 
justamente torturar. [...] é do uso deste instrumento como meio de 
tortura que a palavra trabalho significou por muito tempo - e ainda 
conota - algo como padecimento e cativeiro. (ALBORNOZ, 1986, 
p.10). 

Na sociedade grega, a percepção de trabalho, destinado aos 

estrangeiros e principalmente aos escravos, era visto como algo indigno, sobretudo 

quando relacionado a uma atividade braçal, diferentemente daquilo que era atribuído 

ao homem livre, ao qual competia à tarefa de “elevar seu espirito” para a reflexão 

política e os prazeres da vida. Dentro deste contexto, os trabalhos manuais, 

especialmente aqueles que exigiam um maior esforço físico, eram refutados pelos 

cidadãos gregos (homens livres), sendo assim, os escravos eram submetidos ao 

trabalho manual “para livrar os cidadãos das tarefas servis, permitindo à elite grega 

consagrar-se melhor à cidade, aos prazeres do corpo ou à investigação e à 

contemplação das coisas eternas do espírito” (CARMO, 1996, p. 17).  

De acordo com o pensamento de Hanna Arendt (2001), os gregos 

diferenciavam o trabalho braçal no cultivo da terra, o trabalho manual do artesão e a 

atividade do cidadão que tinha como trabalho refletir e procurar elucidar possíveis 

dificuldades que poderiam acometer a cidade. Neste contexto, Arendt (2001) apud 

Tomazi (2010) relata que os gregos empregavam os termos labor, poiesis e práxis 

para apontar seus entendimentos de trabalho. Para os gregos,  

O labor é o esforço físico voltado para a sobrevivência do corpo, 
sendo, portanto, uma atividade passiva e submissa ao ritmo da 
natureza. O exemplo mais claro dessa atividade é o cultivo da terra, 
pois depende de forças que o ser humano não pode controlar, como 
o clima e as estações. Poiesis corresponde ao fazer, ao ato de 
fabricar, de criar algum produto mediante o uso de um instrumento 
ou mesmo das próprias mãos. O produto desse trabalho muitas 
vezes subsiste à vida de quem o fabrica, tem um tempo de 
permanência maior que o de seu produtor. O trabalho do artesão ou 
do escultor se enquadraria nessa concepção. A práxis é a atividade 
que tem a palavra como principal instrumento, isto é, utiliza o 
discurso como um meio para encontrar soluções voltadas para o 
bem-estar dos cidadãos. É o espaço da política, da vida pública. 
(TOMAZI, 2010, p.39). 

Dessa maneira, muito dos pensadores gregos, entre eles Aristóteles, 

ao apreciar apenas as atividades intelectuais, artísticas e políticas, via com 

desapreço outras categorias de trabalho, particularmente os trabalhos manuais, já 
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que estes “[...] sujam o rosto e as mãos; e são para os mais servis, aqueles em que 

o corpo trabalha mais que o espírito; os mais ignóbeis, os que não requerem 

nenhuma espécie de virtude”. (ARISTÓTELES, 2002, p. 101, grifo nosso).  

Assim como a sociedade grega, a sociedade romana também é 

marcada por uma concepção na qual o trabalho manual era desprezado. Mais um 

fator semelhante entre as duas sociedades é em relação à mão-de-obra escrava, 

que mesmo sendo a garantia de uma produção satisfatória para abastecer as 

necessidades de todos; o trabalho realizado pelo escravo era visto como algo 

insignificante. Também “[...] existiam outros trabalhadores além dos escravos, como 

os meeiros, os artesãos e os camponeses. No entanto, mesmo os trabalhadores 

livres eram explorados e oprimidos pelos senhores e proprietários”. (TOMAZI, 2010, 

p.39) 

Outra conotação negativa do trabalho aconteceu na tradição judaico-

cristã, quando este era caracterizado a uma atividade sofrida, tendo uma percepção 

de castigo ou de maldição por um pecado cometido. Sendo assim, no Velho 

Testamento, por meio de um mito fundador, observamos que o “pecado original” que 

alude ao fato de Adão comer o fruto proibido da “Árvore do Conhecimento” 

influenciado por Eva, foi determinante para a privação de uma felicidade eterna no 

paraíso e decisiva para o trabalho ter uma significação de algo punitivo, pois ao 

condenar Adão e Eva por meio do trabalho, de certa forma, “Deus amaldiçoou” 

também toda a raça humana a partir dali. De acordo com as escrituras da Bíblia, 

Deus proferiu assim ao castigá-los:  

(Gn. 3:16). Disse [...] à mulher: Multiplicarei os sofrimentos de teu 
parto; darás à luz com dores [...]. (Gn. 3:17). E disse em seguida ao 
homem: [...], maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com 
trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. [...] (Gn. 
3:19). Comerás o teu pão com o suor do teu rosto até que voltes à 
terra de que foste tirado, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás! 
[...]. (BÍBLIA, 1969, p. 13-14).  

Conforme essas “palavras proféticas”, ao serem expulsos do 

paraíso, o trabalho passou a ser um momento de aflição para Adão e Eva, e, 

consequentemente para a humanidade, pois a mulher sofrerá toda vez que entrar 

em trabalho de parto e o homem terá que trabalhar de maneira extenuante para 

garantir a sua sobrevivência e a sobrevivência de sua família. A Bíblia apresenta, 
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nesse caso, o trabalho de modo que este tenha uma significação de castigo eterno, 

pois este trabalho, que servirá também de remissão dos pecados, acompanhará o 

homem por toda a sua vida, até que este pereça e volte a ser pó. 

Sobre essa passagem da Bíblia, ainda no início do cristianismo, 

Santo Agostinho não percebe o trabalho como algo penoso, em seu pensamento, 

ele entende 

[...] o „trabalho‟ de Adão no paraíso não como „um esforço 
extenuante‟ [...], mas como „uma expressão feliz de sua vontade [...]; 
não como a submissão às necessidades de seu corpo, mas como o 
livre exercício de sua razão e a oportunidade de louvar a Deus. [...]. 

(apud SALAMITO, 2005, p.42). 

Esse pensamento é predominante nos ideais de Santo Agostinho, 

pois o trabalho em sua concepção, não é visto como algo penoso, mas sim como 

uma virtude que ajuda chegar a Deus, além disso, ajuda a “combater as tentações 

da ociosidade; ajuda os monastérios a cumprir seu dever de caridade para com os 

pobres; e favorece a contemplação, por não ocupar indevidamente o espírito”. 

(ARENDT, 2001, p. 331). 

Enquanto que na antiguidade greco-romana o trabalho manual era 

visto de modo depreciado diferentemente da atividade intelectual que era 

reverenciada, na Idade Média, pelos menos no discurso de São Tomás de Aquino, 

todas as atividades eram compreendidas de maneira equivalentes, ou seja, mesmo 

que neste período alguns defendessem a contemplação a Deus por meio da oração 

e da leitura das palavras como algo superior, este pensador fez uma aproximação 

entre o trabalho físico e o intelectual. O pensamento de São Tomás de Aquino vai 

em direção a um discurso que entende o trabalho manual e o exercício intelectual 

por meio da oração e da leitura de textos sagrados como uma 

[...] dupla forma de alcançar Deus: rezar é combater as forças 
maléficas, contribuindo para a salvação não apenas da alma do 
próprio monge, mas também de toda a sociedade; trabalhar é afastar 
a alma de seus inimigos, a ociosidade e o tédio, é alcançar por meio 
dessa forma de ascese uma fonte de alegria. Tanto [...] o trabalho 
manual, o intelectual, a leitura de textos sagrados, prepara a alma 
para a oração. Enfim, orar é uma forma de trabalhar, trabalhar é uma 
forma de orar. (apud FRANCO JÚNIOR, 2001, p. 93).  
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Do ponto de vista de São Tomás de Aquino, compreendemos que a 

valorização do trabalho manual é uma maneira de mostrar que essa atividade é 

imprescindível ao homem, uma vez que a partir dessa atitude, o mesmo torna-se 

virtuoso e merecedor da proteção de Deus. Ainda ajuda ao homem prover suas 

necessidades e a de seus semelhantes, colaborando para evitar a perversão pelo 

ócio e contribuindo para reforçar a fé em Deus. Neste sentido, esta valorização do 

trabalho manual é um modo de aceitação de sua condição e do homem dizer que 

não pertence e não se sujeita a um possível senhor (patrão) em espírito, pois ao ter 

em mente que “orar é uma forma de trabalhar, trabalhar é uma forma de orar”, seu 

único senhor é Deus. 

No Renascimento, que foi um período que marcou a ruptura dos 

valores medievais centrados na religião para um “novo mundo” em que a ênfase se 

desprende da exaltação ao divino para a racionalidade humana, ocorre uma série de 

transformações em toda a Europa, como o desenvolvimento do comércio, progresso 

das cidades, expansão marítima, e, por conseguinte, um intenso movimento cultural, 

fatos que contribuíram para o Renascimento constituir 

[...] a primeira onda do adiado processo de transição do feudalismo 
para o capitalismo. [...] Nesse processo de transformação foi abalada 
toda uma estrutura econômica e social, todo um sistema de valores e 
maneiras de viver. Tudo se tornou fluido; sucederam-se 
levantamentos sociais com uma rapidez incrível, os indivíduos 
situados “mais alto” e “mais baixo” na hierarquia social mudaram 
rapidamente de lugar. (HELLER, 1982, p.10). 

Assim, com o início das relações capitalistas e o avanço da técnica e 

da ciência, o homem renascentista passa a ser compreendido de maneira diferente, 

bem como suas ações em relação à natureza. A partir daí, o modo de vida 

transforma-se “em certo sentido num simples enquadramento; dentro dos seus 

limites, o homem podia desenvolver atitudes bastantes diferentes, de acordo com a 

sua personalidade e as suas escolhas morais” (HELLER, 1982, p.130). Neste 

contexto, o trabalho era visto como uma condição essencial do homem,  

[...] pertencia em princípio e potencialmente a qualquer cidadão, 
onde a atividade socialmente consciente pode tornar-se na atividade 
de todos os cidadãos. [...] o trabalho e a socialidade, e também a 
liberdade e a consciência (incluindo o conhecimento), eram 
necessariamente entendidos como características pertencentes, pela 



57 

 

 

própria essência da espécie humana, a todos os seres humanos e a 
toda humanidade. (HELLER, 1982, p.299). 

Se por um lado, neste período, o trabalho quase não foi motivo de 

olhar o homem como uns sendo inferiores aos outros, já que no Renascimento 

muitos admitiam que a riqueza da sociedade era produto do trabalho humano, sendo 

seus benefícios uma “dádiva” das atividades da mente e das mãos, por outro lado, 

essa mesma riqueza não era percebida como um ponto de partida, mas sim como 

um resultado. “Só poucas pessoas interpretavam, evidentemente, a correlação entre 

riqueza e pobreza de modo a sugerir que a fonte das fortunas dos ricos era o 

trabalho dos pobres, em vez de apenas as descobertas humanas em geral”. 

(HELLER, 1982, p.318). 

Com a Reforma Protestante ocorreu uma transformação 

considerável na significação de trabalho, com Lutero observamos que o trabalho 

ainda que tenha resquícios de um entendimento que este é resultado de um pecado 

humano, é aconselhado a ser uma atividade a todos que tenham aptidão. Lutero 

também condena o ócio, já que este impede de servir a Deus dignamente. No 

entanto, de todas as orientações de Lutero, a mais importante é a conceituação de 

vocação que o mesmo deu ao trabalho, esta vocação que foi rejeitada pela divisão 

católica de princípios éticos (WEBER, 2004), foi inserida na doutrina central de  

todas as designações protestantes. Neste fundamento protestante, “Deus admitia” 

que o único pensamento não era o de suplantar a “moralidade mundana pelo 

ascetismo monástico, mas unicamente o cumprimento das obrigações impostas ao 

indivíduo pela sua posição no mundo. Esta era sua vocação” (WEBER, 2004, p.74).  

Neste sentido, 

O indivíduo deve permanecer fundamentalmente na profissão e na 
vocação em que Deus o colocou e manter sua ambição terrena 
dentro dos limites dessa posição na vida que lhe foi dada. [...] Assim 
foi que em Lutero o conceito de vocação profissional permaneceu 
com amarras tradicionalistas. A vocação é aquilo que o ser humano 
tem de aceitar como desígnio divino, ao qual tem de “se dobrar” – 
essa nuance ofusca a outra ideia também presente de que o trabalho 
profissional seria uma missão, ou melhor, a missão dada por Deus. 

(WEBER, 2004, p.77).   

Essa ideia que realça a onipotência divina, consentiu que o homem 

se conformasse à sua condição de vida, na medida em que ficasse “[...] em seu 
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posto e na atividade secular em que o chamado do senhor o tivesse achado e nele 

continuar trabalhando como antes, não constituindo, dessa forma, a pobreza como 

um peso.” (WEBER, 2004, p.77, grifo nosso) 

Ainda na Reforma Protestante, a visão doutrinária de Calvino acerca 

do trabalho foi determinante para o desenvolvimento do capitalismo e, mesmo que o 

calvinismo apresente algumas divergências com o dogma luterano, por ser mais 

radical, em seu pensamento o trabalho também é visto como uma vocação, uma 

benção e nunca uma maldição, comumente discursada ao longo do tempo. Calvino 

aponta o trabalho como uma predestinação, ou seja, é uma atividade por meio da 

prática de uma vocação que foi conferida ao homem por Deus, assim, o indivíduo 

deve cumprir esta vocação, já que a mesma tem um significado divino; portanto o 

homem necessita ter em seu pensamento que Deus a tem como algo valoroso. 

Para Calvino, não é Deus que existe para os seres humanos, mas os 
seres humanos que existem para Deus, e todo acontecimento – 
incluindo, pois aí o fato para ele indubitável de que só uma pequena 
parcela dos humanos é chamada à bem-aventurança eterna – pode 
ter sentido exclusivamente como um meio em vista do fim que é a 
autoglorificação da majestade de Deus. (WEBER, 2004, p.94). 

Nesta acepção, de relacionar o trabalho a uma predestinação, 

Weber 2004 relata que a doutrina calvinista “[...] teve não só uma consistência única, 

mas seu efeito psicológico foi extraordinariamente poderoso” (2004, p. 90). Calvino 

vê o homem como um indivíduo que nasce salvo ou condenado, estando reservados 

para uns o êxito e para  outros o convívio com a infelicidade e a miséria. Por isso, o 

“anseio de Deus” é que todos tenham uma ocupação, pois é pelo trabalho que o 

homem aumenta a glória em Deus e alcança o êxito que o incorpora entre os 

escolhidos. Calvino entende que “[...] o mundo existe para a glorificação de Deus, e 

somente para este fim. O cristão eleito está no mundo apenas para aumentar esta 

glória, cumprindo seus mandamentos ao máximo de suas possibilidades.” (WEBER, 

2004, p.98). 

 No século XVIII, em plena revolução industrial, Adam Smith, que 

também vivenciou o início da revolução liberal nos Estados Unidos e na França e 

teve grande influência no pensamento burguês, de certa maneira, mesmo sem 

discorrer sobre o assunto, inaugurou princípios daquilo que podemos entender por 
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teoria do capital humano10, pois para Smith (1983) cada indivíduo deve fazer um 

autoinvestimento, isto é, se comprometer com o seu desenvolvimento pessoal para 

favorecer a concretização de um trabalho de modo a produzir valor econômico para 

si e para toda sociedade. Smith ao mesmo tempo elucida que 

O esforço natural de cada indivíduo no sentido de melhorar sua 
própria condição, quando sofrido para exercer-se com liberdade e 
segurança, é um princípio tão poderoso, que ele é capaz, sozinho e 
sem qualquer ajuda, não somente de levar a sociedade à riqueza e à 
prosperidade, mas de superar centenas de obstáculos impertinentes 
com os quais a insensatez das leis humanas muitas vezes obstacula 
seus atos. (1983, p.49).  

Neste entendimento, a ação do sujeito de aperfeiçoar sua qualidade 

de vida pelo trabalho, faz com que o indivíduo prospere socialmente, no entanto 

como lembra o próprio autor, isto terá que ser um empreendimento individual, já que 

na teoria de Smith (1983), o Estado não poderá assumir muitas funções, uma vez 

que o livre mercado deve se sobressair por meio de uma divisão do trabalho; fator 

que é determinante para a ampliação da quantidade produzida, simplificação da 

produção, administração do tempo e descomplicação das funções exercidas pelos 

trabalhadores. Este pensador relata que constituída a divisão do trabalho, acontece 

uma redução da parcela de necessidades humanas que pode ser “atendida pela 

produção individual do próprio trabalhador. A grande maioria de suas necessidades, 

ele a satisfaz permutando [...] por aquelas parcelas da produção alheia de que tiver 

necessidade” (SMITH, 1983, p.57).  Mostra com isso, que  o trabalho provoca o 

consumo de valores necessários e imprescindíveis à vida em sociedade.  

No entanto, como já observamos, a ênfase do pensamento de Adam 

Smith (1983) é conferir ao trabalho a competência de suscitar  renda ao indivíduo  e  

riqueza às nações. Por outro lado, mesmo que tenha um pensamento direcionado 

para o liberalismo econômico, o teórico não deixa de salientar possíveis fatos 

nocivos que poderão ser provocados pela divisão do trabalho, já que conforme 

Smith,   

No progresso realizado pela divisão do trabalho, a ocupação da 
maior parte  daqueles  que  vivem  do  trabalho,  isto  é,  da   massa 

                                                             
10

 Demove para o contexto individual as adversidades da inclusão social, do emprego e da função 
profissional, estabelecendo a educação como um valor econômico. 
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do  povo, restringe-se a um número muito pequeno de operações 
simples, muito frequentemente  a  uma  ou  duas.  [...] Um homem 
que passa a vida inteira executando um pequeno número de 
operações  simples  não  tem  a  possibilidade  de  desenvolver  sua 
inteligência  nem  de  exercer  sua  imaginação  procurando maneiras 
de diminuir suas dificuldades, pois estas nunca ocorrem; ele perde, 
assim, naturalmente  o  hábito  de  desenvolver  ou  exercer  essas 
faculdades, chegando, em geral, ao extremo da estupidez e da 
ignorância possíveis a  um  ser  humano.  (1986, p.406). 

Dentro deste contexto, primeiramente entendemos que este discurso 

é muito comum nas teorias liberais, ou seja, a naturalização das condições das 

desigualdades sociais, “não percebendo” assim, outros fatores que contribuem para 

estas condições dos trabalhadores, ou seja, não apresentando de modo crítico “os 

porquês” desses fatores. Além disso, este relato de Adam Smith (1986) lembra algo 

que já vem sendo repetido ao longo da história, de valorizar acentuadamente aquele  

que desenvolve uma atividade intectual e desvalorizar o “trabalhor comum”,  como 

se este fosse um incompetente para a apreensão de conhecimentos. Nos mostra 

também, mesmo que essa não tenha sido a intenção de Smith (1986), aquilo que 

podemos entender por alienação, uma vez que evidencia que esta divisão do 

trabalho pode propiciar a criação de apenas alguns atributos profissionais 

simplificados ao indivíduo, comprometendo assim a criação de qualidades 

intelectuais, pois sua atuação irá ser de modo repetitivo e mecânico, sem espaço 

para a reflexão do mundo a sua volta. 

No final do século XVIII e começo do XIX, Hegel que foi o principal 

influenciador de Marx, reflete o trabalho a partir da dialética do reconhecimento, em 

que o pensador alude que é por meio de uma autoconsciência que o homem externa 

o mundo e a si mesmo, isto é, esta dialética é explicitada por Hegel (1988) para 

evidenciar a compreensão de si, que é um raciocínio de si a partir do outro. Este é 

um movimento que irá fazer o indivíduo retornar a si mesmo, pois a partir de uma 

“atitude reflexiva”, sairá de um mundo (sensível) no qual sentia e pensava ser uma 

concepção de si; e dará uma nova significação ao “eu”. Hegel (1988) explana que o 

sujeito por ser determinado a partir de um mundo sensível 

[...] é essencialmente por ele condicionado, e por isso, em geral, não 
é verdadeiramente igual-a-si-mesmo, mas é uma universalidade 
afetada de um oposto; a qual se separa, por esse motivo, nos 
extremos da singularidade e da universalidade [...]; essas 
determinidades puras parecem exprimir a essencialidade mesma, 
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mas são apenas um ser-para-si que está onerado de um ser para um  
outro. (p.92). 

Este raciocínio é explicado por Hegel (1988) em sua obra maior, 

“Fenomenologia do Espirito”, na qual o autor apresenta um acontecimento dialético, 

em que expõe a “consciência-de-si” do senhor e do escravo. Este último, por não 

arriscar a sua vida é feito prisioneiro em um combate pelo senhor, que se considera 

um homem livre. O senhor força o escravo ao trabalho, enquanto que ele contempla, 

por ser supostamente livre, os deleites da vida. Com isso, o senhor naturaliza e não 

reconhece as desumanidades do mundo material provocado pelo trabalho imposto, 

já que entre ele e o mundo está inserida a figura do escravo. Em um olhar 

superficial, apenas se exteriorizará a superioridade de um e a submissão de outro, é 

o trabalho sendo a liberdade de um e a causa da privação da liberdade de outro. 

(HEGEL, 1988)  

No entanto, nesta relação entre senhor e escravo, o primeiro não 

tem o domínio da natureza, pois tem o escravo para realizar todas as suas 

necessidades, desde o cultivo de um jardim até o preparo de um alimento, ou seja, é 

o escravo sendo a garantia de sobrevivência de ambos. Assim, quando refletimos de 

modo dialético, pela autoconsciência, acontece toda uma transformação desta 

realidade dada, pois será descortinada uma nova maneira de perceber o mundo, 

trazendo uma compreensão que no lugar em que o senhor se encontra é ocultada 

uma contradição interna, a de que o senhor só está nessa posição de poder em 

razão da existência e do trabalho do escravo, necessitando assim da consciência e 

deste trabalho escravo para sobreviver. (HEGEL, 1988) 

 Hegel (1988) evidencia que a partir desta reflexão, transformando a 

consciência que tem de si, o escravo descobre uma nova maneira de liberdade, pois 

ao se desvencilhar de acontecimentos exteriores por sua exploração, o mesmo 

também consegue ampliar sua consciência pessoal. Ainda, segundo Hegel (1988), 

ao se entregar a seu trabalho o escravo compreende e domina a natureza, de tal 

modo, reconquista uma certa condição de liberdade (o domínio da natureza) por 

intervenção de seu trabalho. Destarte, quando modificado pelos sacrifícios de seu 

trabalho, o escravo mostra a seu senhor a liberdade legítima e incontestável, que é o 

domínio de si mesmo. Neste panorama,  
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Em seu trabalho singular, já realiza inconscientemente um trabalho 
universal, assim também realiza agora o [trabalho] universal com o 
seu objeto consciente: torna-se sua obra o todo como todo, pelo qual 
se sacrifica, e por isso mesmo dele se recebe de volta. Nada há aqui 
que não seja recíproco, nada em que a independência do indivíduo 
não se atribua sua significação positiva - a de ser-para-si [...]. 
(HEGEL, 1988, p.223). 

 

Em Hegel (1988), essa dialética se move em meio a um raciocínio 

que diz que inicialmente existe uma Tese, a qual podemos chamar de ideia, 

determinando consequentemente uma Antítese, que é um modo de contestar à 

Tese, originando, por conseguinte a Síntese, que é a superação da Tese e da 

Antítese, ou seja, esse movimento de “[...] superação dialética é simultaneamente a 

negação de uma determinada realidade,  a conservação de algo de essencial que 

existe nessa realidade negada e a elevação dela a um nível superior”. (KONDER, 

2008, p.25) 

Nesse pensamento, a percepção-de-si, só admite o abandono da 

determinação de um mundo sensível conforme a característica de sociabilidade do 

indivíduo, pois na medida em que acontece um confronto com outra consciência de 

si, acende uma perspectiva reflexiva em que o mundo passa a ser visto de modo 

diferente. A partir daí o anseio será a da apreensão de outra “consciência-de-si”, 

sendo o trabalho fator determinante para se chegar a esta realidade. (HEGEL, 

1988).  

Para muitos críticos, incluindo Karl Marx, ao discorrer sobre trabalho, 

mesmo que o aprecie como uma ação que faz o homem ter uma compreensão de si, 

Hegel deixa de ver o sujeito em sua objetividade, ou seja, não aborda o trabalho de 

modo a arquitetá-lo como uma tarefa alienante em relação ao homem que a exerce. 

Assim, ao analisar o trabalho somente por meio da autoconsciência e da 

“percepção-de-si”, Hegel falha ao não arquitetar o trabalho em uma abrangência 

negativa concreta, que leva o homem a perceber a sua desumanização, visto que a 

princípio, a “percepção-de-si” é apenas um pensamento uniforme, uma 

autoconsciência abstrata, que não mostra a realidade do trabalho que opõem forças 

antagônicas.   

O sociólogo francês Emile Durkheim, que viveu o final do século XIX 

e início do século XX, ao ponderar acerca do trabalho nas sociedades, direciona seu 

pensamento de modo a discorrer sobre a divisão social do trabalho, para o mesmo, 
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esta divisão é um meio que colabora para promover a solidariedade entre os 

indivíduos, não importando suas funções na sociedade. No entanto, o teórico lembra 

que 

[...] se a divisão do trabalho produz a solidariedade, não é apenas 
porque ela faz de cada indivíduo um „trocador‟, como dizem os 
economistas; é porque ela cria entre os homens todo um sistema de 
direitos e deveres que os ligam uns aos outros de maneira 
duradoura. Do mesmo modo que as similitudes sociais dão origem a 
um direito e a uma moral que as protegem, a divisão do trabalho dá 
origem a regras que asseguram o concurso pacífico e regular das 
funções divididas. (DURKHEIM, 2004, p.429) 

Durkheim (2004), ao designar que a divisão social do trabalho cria 

uma condição de solidariedade social, relata que esta seria determinada pela 

consciência coletiva, portanto, essa consciência sendo a motivadora pela ligação 

entre as pessoas, se constituiria a partir de um “[...] conjunto de crenças e 

sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade [...], ela não 

tem por substrato um órgão único; ela está, por definição, difusa em toda extensão 

da sociedade” (Durkheim, 2004, p. 81). Neste sentido, nas sociedades em que 

existisse uma disposição mais uniforme sobressairia um modelo de solidariedade 

distinta daquela que estivesse efetivada em sociedades mais intrincadas, visto que a 

consciência coletiva aconteceria também de maneira desigual em cada 

circunstância. Segundo Durkheim (2004), este panorama é propício para serem 

explicitados dois tipos de solidariedade social, uma do tipo mecânica e outra 

orgânica. 

A solidariedade mecânica é mais comum nas sociedades menos 
complexas, nas quais cada um sabe fazer quase todas as coisas de 
que necessita para viver. Nesse caso, o que une as pessoas não é o 
fato de uma depender do trabalho da outra, mas a aceitação de um 
conjunto de crenças, tradições e costumes comuns. Já a 
solidariedade orgânica é fruto da diversidade entre os indivíduos, e 
não da identidade das crenças e ações. O que os une é a 
interdependência das funções sociais, ou seja, a necessidade que 
uma pessoa tem da outra, em virtude da divisão do trabalho social 
existente na sociedade. (apud TOMAZI, 2010, p.47). 

Em vista disso, Durkheim (2004) especifica que por haver uma 

consideração incondicional à suas crenças, nas sociedades que são determinadas 

pela solidariedade mecânica, os sujeitos são completamente seduzidos e 
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controlados pela consciência coletiva e consequentemente o espaço social se torna 

reduzido, contribuindo para a não diferenciação entre os indivíduos. Nesta acepção, 

em que acontece uma uniformidade social, Durkheim (2004) relata que se forma um 

conjunto social de indivíduos que agem motivados e ancorados basicamente em 

preceitos familiares, religiosos, por tradições e costumes, sucedendo uma 

compressão da divisão social do trabalho.  

Já em sociedades onde a solidariedade é orgânica, Durkheim (2004) 

menciona que este tipo solidariedade é uma característica da modernidade, em que 

o capitalismo atua de modo a estimular a divisão social do trabalho; fazendo dos 

indivíduos seres interdependentes, assegurando a união da sociedade em oposição 

aos costumes, tradições e crenças das sociedades de solidariedade mecânica. 

Neste cenário a consciência coletiva se daria de maneira limitada, pois a 

sustentação dessa sociedade aconteceria justamente por esta ser fundamentada 

nas diferenças e não nas similaridades sociais. 

De modo geral, a teoria de Durkheim (2004) descaracteriza uma 

possível incompatibilidade entre as classes sociais, uma vez que o convívio na 

sociedade irá ser marcado pela solidariedade entre os indivíduos. Com isso, 

Durkheim (2004) compreende que as classes sociais são determinadas pela 

organização e pelo auxílio entre uma e outra e nunca por determinações 

antagônicas, ou seja, elas são integralizadas, agem de modo recíproco, 

proporcionando o consenso e a solidariedade no funcionamento da sociedade. 

Como já vimos anteriormente, por meio de uma reflexão acerca da 

Revolução Protestante, Max Weber que foi contemporâneo de Émile Durkheim, foi 

outro teórico que desenvolveu pensamentos que nos fez compreender como a 

sociedade se organizou para a inserção do homem pelo trabalho. Em seus estudos, 

Weber (2004) procurou perceber como as religiões se articularam de modo a serem 

lugares que influenciam diretamente na vida cotidiana dos indivíduos, intervindo em 

camadas políticas, econômicas e sociais. Deste modo, ao nos ater acerca da 

concepção de Weber (2004) a respeito dos ideais protestantes, percebemos que a 

religião é uma das causas da ética econômica capitalista, que para o teórico, dedica-

se neste episódio, “[...] do exemplo das relações entre o moderno ethos econômico e 

a ética racional do protestantismo ascético”. (WEBER, 2004, p.12).  



65 

 

 

Dentro deste contexto, principalmente com grupos puritanos 

calvinistas, o trabalho sofreu uma ressignificação muito grande, Weber (2004) 

evidencia que a conceituação de trabalho passou por um árduo processo 

educacional; culminando com um desenvolvimento ético-religioso que apresentou 

uma eficácia enorme sobre o comportamento do sujeito e sobre a economia do 

ocidente, permitindo assim uma educação econômica importante. No 

protestantismo, esta  

[...] capacidade de concentração mental e o sentimento de obrigação 
absolutamente essencial para com o trabalho, estão aqui 
combinados com uma economia estrita que calcula a possibilidade 
de altos vencimentos, um autocontrole e uma frugalidade [...] que 
aumentam a capacidade de produção. Isto fornece uma base das 
mais favoráveis para a concepção do trabalho como um fim em si, 
como um valor que é condizente com o capitalismo; as 
oportunidades de superar o tradicionalismo são aqui muito grandes 
devido à educação religiosa. (WEBER, 2004, p.40). 

Nestas sociedades, por meio de uma ética protestante radical, 

Weber (2004) constatou que os indivíduos eram levados, pela divisão do tabalho 

social, a buscar continuamente a acumulação e a eficácia, atuando de maneira a 

impedir o desperdício ou o ócio. Com este pensamento sendo embutido na 

sociedade, aconteceu um crescimento econômico muito  grande,  Weber (2004) 

explica que ao enaltecer essa mentalidade acumulativa o protestantismo abandonou 

uma ética católica do trabalho, isto é, de um discurso em que o trabalho tinha como 

conceituação o significado de maldição e castigo divino, passou a ser para o sujeito 

uma maneira de glorificação, como algo que dignifica o homem. Desta forma, esta 

nova concepção de trabalho, em que a acumulação e o valor dado ao dinheiro foram 

recorrentes no discurso protestante, tornou-se fundamental também para o 

capitalismo se ampliar, já que este carece “[...] desta devoção à vocação para 

ganhar dinheiro, pois ela configura uma atitude para com os bens materiais, que 

está intimamente adaptada a este sistema”. (WEBER, 2004, p. 47) 

Para manter e fazer crescer a riqueza, Weber (2004) enaltece que o 

calvinista puritano delimita aos indivíduos o modo de consumir, discursando contra o 

desperdício, os prazeres particulares e com o luxo, estabelece assim, a acumulação 

de riquezas somente para fins úteis. Essa ideia de acumulação só aconteceu de um 

modo coerente quando estipulou a “[...] restrição do consumo com a liberação da 
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procura da riqueza, é óbvio o resultado que daí decorre: a acumulação capitalista da 

compulsão ascética à poupança” (WEBER, 2004, p.124). Este pensamento que 

permitiu o desenvolvimento de um novo comportamento econômico, se desdobrou a 

todas as camadas sociais, pois ao demarcar as ações cotidianas do homem com um 

ideal de vocação, fazendo-o trilhar por um caminho fundamentado no 

protestantismo, ao mesmo tempo persuadiu o indivíduo, instruindo-o a partir de um 

ambiente religioso para que desempenhasse uma função no mundo do trabalho, não 

importando sua condição na sociedade. 

Em nossa sociedade contemporânea, Zygmunt Bauman cunhou o 

termo sociedade líquido-moderna para explicitar, entre outros assuntos, que na 

atualidade passamos por um momento em que o trabalho é percebido de modo que 

a fluidez, a flexibilidade, a volatilidade dominam o cenário. Dessa forma, de acordo 

com Bauman (2001), esta sociedade líquida abandonou os princípios e ajustes de 

períodos anteriores (sociedade sólida), propiciando assim espaço ao improvável, em 

que a concretização do indivíduo se dá apenas por meio do consumo e de um 

prazer pronto e imediato. Neste contexto, o trabalho se concentra basicamente 

caracterizado pela flexibilidade, ou seja, não existe uma garantia de estabilidade ao 

trabalhador, tudo é incerto no mundo do trabalho, e esta 

[...] incerteza do presente é uma poderosa força individualizadora. 
Ela divide em vez de unir, e como não há maneira de dizer quem 
acordará no próximo dia em qual divisão, a ideia de “interesse 
comum” fica cada vez mais nebulosa e perde todo valor prático. […] 
Os medos, ansiedades e angústias contemporâneos são feitos para 
serem sofridos em solidão. Não se somam, não se acumulam numa 
“causa comum”, não têm endereço específico, e muito menos óbvio. 
Isso priva as posições de solidariedade [...] e sugere uma estratégia 
de vida muito diferente da que levou ao estabelecimento das 
organizações militantes em defesa da classe trabalhadora. 
(BAUMAN, 2001, p. 170). 

Assim, é transportado para o mundo do trabalho a imprecisão, a 

insegurança e a instabilidade, predicados inseparáveis da sociedade líquida. Para 

Bauman (2001), de um comprometimento mútuo entre capital e trabalho, uma vez 

que um dependia do outro, temos agora ruptura desse comprometimento, pois o 

espaço de trabalho é reorganizado pela incerteza. A modernidade sólida era um 

momento de convenção entre capital e trabalho, “[...] os trabalhadores dependiam de 

empregos para terem sustento; o capital dependia de empregá-los para sua 
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reprodução e crescimento” (BAUMAN, 2008, p.33). Nesta sociedade líquida tornou-

se comum o trabalho provisório e os contratos (quando há um contrato) de curto 

prazo, há um rodízio constante nos postos de trabalho e um aumento muito grande 

de empregos terceirizados, fatos que contribuem para gerar a precarização do 

trabalho, colaborando também para a não formação de uma identidade por meio do 

trabalho. Nas palavras de Bauman,  

Flexibilidade é o slogan do dia, e quando aplicado ao mercado de 
trabalho significa fim do emprego “como conhecemos”, trabalhar com 
contratos de curto prazo, contratos precários ou sem contratos, 
cargos sem estabilidade e com cláusula de “até novo aviso”. (2008, 
p.35). 

Como já vimos, neste mundo contemporâneo o trabalho não se 

prende mais a uma pretensa estabilidade. Conforme Bauman (2008), não existe 

mais o rigor no mundo do trabalho, tão pouco este deve ser encarado como um 

chamamento vocacional de tempos anteriores, com isso, a solidificação do trabalho 

não é mais percebida a partir de uma qualidade de aptidão para determinada 

função, ou seja, essa nova ordem mundial está profundamente conexa a valores que 

sobrevêm difundidos por uma estrutura social, que diz que é indispensável se 

adaptar a um mundo que está em permanente transformação.  

Bauman (2008) nos mostra que o trabalho não é mais o “sistema 

nervoso central” do funcionamento do capitalismo, apesar de ainda ser importante, 

perdeu espaço para o consumismo, isto é, de uma preparação para o trabalho hoje 

o mais importante é formar o indivíduo para o consumo. O trabalho depende do 

consumo, logo se sujeita a esse e passa a ser a circunstância para o consumo se 

sobressair. Na sociedade líquida o trabalho está preso a uma nova condição, a 

produção em massa de bens de consumo. Bauman afirma que “[...] o valor e o 

glamour do trabalho se medem hoje com parâmetros estabelecidos para a 

experiência do consumidor” (2008, p.185). O autor assevera que nesta sociedade de 

consumo o indivíduo também é uma mercadoria, assim, este consumo não está 

conectado somente a objetos consumíveis, na modernidade líquida estão à venda 

também competências, habilidades, experiência e qualidade profissional, prazer, 

beleza etc., levando o sujeito a ser percebido, desta maneira, pela lógica da cultura 

do consumo. 
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Há muitas áreas em que precisamos ser mais competentes, e cada 
uma delas requer uma “compra”. "Vamos às compras" pelas 
habilidades necessárias a nosso sustento e pelos meios de 
convencer nossos possíveis empregadores de que as temos; pelo 
tipo de imagem que gostaríamos de vestir e por modos de fazer com 
que os outros acreditem que somos o que vestimos; por maneiras de 
fazer novos amigos que queremos e de nos desfazer dos que não 
mais queremos; pelos modos de atrair atenção [...]. A lista de 
compras não tem fim. Porém por mais longa que seja a lista, a opção 
de não ir às compras não figura nela. (BAUMAN, 2001, p. 88-89). 

Ao nos fundamentar pelas ideias de Bauman (2001, 2008), 

entendemos que na sociedade atual tudo se vende, tudo se compra e tudo é  

descartável, está acontecendo uma intensa inversão de valores, “o ter e o ser” 

corrompem a ética, são mais importantes que as questões humanas. Não existe 

mais sentimento, este é suprimido pelas mercadorias. O homem é visto pelo seu 

poder de consumo, o trabalho que o caracterizava tornou-se secundário, de sujeito 

trabalhador na sociedade passa a ser um indivíduo consumidor e também 

mercadoria, pronto para ser comprado, trocado e descartado, assim, “[...] na 

sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar 

mercadoria”. (BAUMAN, 2008, p. 20) 

 

4.1 O trabalho em Marx: um caso à parte 

 

Compreendemos que todos os pensadores que apresentamos em 

nosso estudo discorrendo sobre trabalho deram contribuições essenciais sobre o 

tema, inclusive, mesmo que haja divergências em algumas reflexões, muitas das 

apreciações trazidas são recorrentes e continuam presentes na atualidade. No 

entanto, em nossa concepção, entendemos que aquele que contribuiu mais 

significativamente e até então se conserva atual, manifestando conceitos 

relacionados ao trabalho para que o mesmo seja abrangido em sua totalidade é Karl 

Marx. Portanto, apesar de não desconsiderarmos determinadas críticas teóricas que 

dizem que nas ideias de Marx encontram-se algumas discrepâncias, lacunas e 

limites, reconhecemos que tais ideias ainda são imprescindíveis para o 

entendimento do trabalho, pois ao tentar perceber o trabalho pelo viés deste 

pensador, de modo a merecer um destaque especial em nosso estudo, 

consideramos que o marxismo “[...] permanece, pois, a filosofia de nosso tempo: [...] 
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porque as circunstâncias que o engendraram ainda não foram superadas”. 

(SARTRE, 1987, p. 124). 

Dito isso, Marx (2004) relata que o homem só é concebido enquanto 

tal, pela natureza, para o teórico, o homem é um ser natural, que necessita e vive da 

natureza para se realizar. Neste sentido, 

O homem viver da natureza significa: a natureza é o seu corpo, com 
o qual ele tem que ficar num processo contínuo para não morrer. 
Que a vida física e mental do homem está interconectada com a 
natureza não tem outro sentido senão que a natureza está 
interconectada consigo mesma, pois  o  homem  é  uma  parte  da 
natureza. (p. 84).  

O trabalho é o instante de suplantação da natureza, ou seja, é o 

momento em que o homem de ser natural desloca-se para uma qualidade de ser 

social, sem com isso, recusar sua condição anterior. Marx (2004) não vê o trabalho 

como um exercício que emprega somente forças físicas, como algo inalterado em 

relação ao pensar e agir do homem, uma vez que ao modificar a natureza por seu 

trabalho, o homem provoca determinações subjetivas e objetivas intrínsecas a ele, 

logo, objetividade e subjetividade são perspectivas motivadas, também, no ato de 

trabalhar. Nessa situação, o trabalho é um meio para o homem se garantir enquanto 

ser social, por conseguinte é neste instante que o homem faz a apreensão de 

conhecimentos (novos e históricos), ampliando seu saber e certificando sua 

condição de ser humano. 

Para Marx a essência do ser humano está no trabalho. O que os 
homens produzem é o que eles são. O homem é o que ele faz. E a 
natureza dos indivíduos depende, portanto, das condições materiais 
que determinam sua atividade produtiva. (ALBORNOZ, 1986, p.69). 

Porém, Marx (2004) entende que o fator que caracteriza a 

humanidade do homem, isto é, a sua capacidade de se antecipar ao produto que 

será feito por ele a partir da natureza, é quase impossível de ser alcançada nos 

tempos modernos e na produção em série (mecanizada), por causa da divisão do 

trabalho. Esta é considerada por Marx (2004) como elemento principal para levar o 

homem a alienação e por consequência desumanizá-lo, pois desvirtua o trabalho do 

homem. Os produtos do qual participa por seu trabalho, assumem uma existência à 
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parte, já não têm mais valor de pertencimento à natureza e muito menos ao homem, 

o trabalhador é distinguido simplesmente por sua mão-de-obra. Nesse caso, 

[...] se já não é possível ao trabalhador conter em sua mente a 
construção antes de construí-la; se ele está sendo agora incapaz de 
antever o seu produto em sua totalidade, pois só quem tem a 
totalidade do produto é a máquina que o trabalhador não domina 
totalmente, então, o trabalho dos homens está reduzido ao mesmo 
nível do das abelhas, da agitação animal sem projeto, e logo, é 
desumano. Sem ser dono do projeto que produz, o homem apenas se 
agita como as formigas no formigueiro. (ALBORNOZ, 1986, p.71). 

Desta forma, ao não se reconhecer “[...] no produto de seu trabalho, 

não goza de liberdade criativa em sua feitura, e o produto não terá para ele 

nenhuma utilidade” (KONDER, 1999, p. 34). Esta divisão do trabalho que impede ao 

homem de compreender o processo de produção em sua totalidade, basicamente se 

caracteriza por uma atuação de maneira repetitiva e fragmentada. A partir da divisão 

do trabalho, dissipou-se a probabilidade de se desenvolver a apreensão de saberes 

universais, prontamente partilhado a todos os homens. “As conveniências dos 

indivíduos pertencentes às classes dominantes – que exploravam o trabalho alheio – 

fizeram com que os homens fossem levados a acreditar que o ponto de vista da 

classe dominante era a expressão natural” (KONDER, 1999, p.54, grifo nosso), 

vindo a ser a concepção apropriada e absoluta a todos os homens. Para Marx, 

Embora a divisão do trabalho aumente o poder produtivo do trabalho 
e a riqueza e o requinte da sociedade, empobrece o trabalhador e 
transforma-o em máquina. Mesmo [...] que o trabalho fomente a 

acumulação do capital e, deste modo, a crescente prosperidade da 
sociedade, torna o trabalhador cada vez mais dependente do 
capitalista [...]. (2004, p. 108, grifo nosso). 

Nestas condições, “[...] se o produto do trabalho não pertence ao 

trabalhador, se a ele se contrapõe como poder estranho, isto só é possível porque o 

produto do trabalho pertence a outro homem distinto do trabalhador”. (Marx, 2004, p. 

167). De tal modo, o trabalho não irá possibilitar um desenvolvimento coerente do 

trabalhador, pois ao contribuir para a desumanização do homem, nada mais será do 

que a exploração de uns em favor da satisfação pessoal de outros, e assim como 

acontecia nas sociedades em que o trabalho escravo imperava; o caráter do 

trabalho se desdobrará como algo forçado e penoso. Essas situações fazem com 
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que aconteça um desiquilíbrio de forças, dividindo a sociedade em classes sociais, 

propício para tornar o trabalho um instrumento que irá oprimir o trabalhador, já que 

nesta sociedade capitalista que apresenta um antagonismo entre as classes sociais, 

o trabalhador é visto por quem detém o poder, meramente como um meio para a 

ampliação da produção de riquezas, fora deste panorama o homem é visto 

simplesmente como uma “coisa”. Nesta circunstância, 

Karl Marx colocou a questão das classes no centro de sua análise da 
sociedade dos indivíduos. Afirmou que as sociedades capitalistas 
são regidas por relações em que o capital e o trabalho assalariado 
são dominantes e a propriedade privada é o fundamento e o bem 
maior a ser preservado. Nesse contexto, pode-se afirmar que 
existem duas classes fundamentais: a burguesia, que personifica o 
capital, e o proletariado, que vive do trabalho assalariado. Elas são 
contraditórias, mas também complementares, pois uma não pode 
existir sem que a outra exista. Convivem sob um conflito de 
interesses e de visão do mundo. (TOMAZI, 2010 p.77).  

Todavia, na sociedade capitalista, em que a propriedade privada é o 

bem maior a ser preservado, o trabalhador tem um alcance limitado da mesma, uma 

vez que o seu trabalho é concernente a outro homem, ou seja, ao vender sua mão-

de-obra por um salário para satisfazer o desejo de outro, o produto de seu trabalho é 

apoderado, se estabelece como propriedade privada, sendo, portanto, um resultado 

“[...] do conceito de trabalho exteriorizado, isto é, de homem exteriorizado, de 

trabalho estranhado, de vida alienada, de homem alienado”. (MARX, 2004, p. 87). 

A partir disso, Marx (2004) assevera que o homem tem sua essência 

marcada pela propriedade privada, vive em função da mesma. Os produtos do 

trabalho humano que teriam como finalidade serem recursos para o ser humano 

atender suas necessidades, se caracterizam simplesmente como meios de 

concretização da propriedade privada.  Marx (2004) lembra que esses produtos só 

são compreendidos como algo característico ao trabalhador, quando são 

disponibilizados para o consumo, fora deste contexto, o objeto produzido pelo 

homem não é entendido como sendo de sua propriedade. Isso posto, 

[...] a propriedade privada tornou-nos tão estúpidos e parciais que um 
objeto só é nosso quando o temos, quando existe para nós como 
capital ou quando por nós é diretamente possuído, comido, bebido, 
transportado no corpo, habitado, etc., numa palavra, quando é 
utilizado. Embora a propriedade privada conceba todas estas formas 
diretas de propriedade como simples meios de vida, a vida à qual 
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servem de meios é a vida da propriedade privada: o trabalho e a 
criação de capital. (MARX, 2004, p. 197).  

Dentro deste cenário, o homem será analisado a partir do que ele 

possui, sua condição de ser humano ficará para um segundo plano, já que o “ser” 

não será levado em consideração, pois o sentimento de “ter” dominará a consciência 

do homem. Como reforça o próprio Marx, por ímpeto da sociedade privada, "[...] 

todos os sentidos físicos e intelectuais foram substituídos pela simples alienação de 

todos os sentidos, pelo sentimento de ter" (2004, p. 197).  

O sujeito, privado assim de seu ser especificamente humano, acaba 
por se converter num objeto a mais. É o mundo no qual o ter se 
impõe ao ser, no qual a apropriação verdadeiramente humana cede 
lugar à apropriação privada, ou posse de objetos. O homem que não 
tem, que não possui, não é. Ser e possuir se identificam. (Vázquez, 
1968, p. 261). 

Esta situação é propicia para o homem se tornar uma “coisa”, “[...] o 

trabalhador desce até ao nível de mercadoria, e de miserabilíssima mercadoria; que 

é quando a miséria do trabalhador aumenta com o poder e o volume da sua 

produção” (Marx, 2004, p. 157). Quando transformado em mercadoria, se desfaz de 

sua condição humana, e uma vez “coisificado”, sua utilidade será basicamente para 

responder as pretensões do sistema em que está inserido, o qual necessitará 

“apenas” de sua força de trabalho para se manter; e quando isso não é atendido, o 

próprio sistema trata de excluir e descartar o homem. 

Marx (2004) explicita que para o homem sair desta condição e 

buscar sua emancipação, incialmente será imprescindível que os trabalhadores em 

sua totalidade, ao serem submetidos perante essa circunstância de opressão e 

alienação do trabalho, se identifiquem enquanto classe. Ao se reconhecerem 

enquanto uma classe, que necessita lutar pelos seus direitos, essa compreensão 

leva os trabalhadores a descortinar o real interesse do sistema, percebendo assim a 

divergência entre trabalhador e capitalista. Aludindo ao poeta, a partir daí o 

trabalhador notará que “[...] sua marmita é o prato do patrão, [...] que seu casebre 

onde mora é a mansão do patrão, que seus dois pés de andarilho são as rodas do 

patrão, que a dureza de seu dia é a noite do patrão, que sua imensa fadiga é amiga 

do patrão”. (MORAES, p.308, 1960, grifo nosso).  
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Ao apreender alguns conceitos históricos e epistemológicos acerca 

do trabalho com as mais distintas argumentações teóricas, constatamos que a 

transformação do trabalho ao longo da história foi determinante para estabelecer o 

homem socialmente, isto é, de certo modo, podemos asseverar que o trabalho se 

constituiu em uma condição essencial da vida humana em sua completude. No 

entanto, levando em considerações os diferentes conceitos de trabalho e a mutação 

que o mesmo sofreu historicamente atingindo todas as classes de trabalhadores, 

quando pensamos em educação e no trabalho docente será que podemos 

enquadrar o professor em qual categoria de trabalho? Produtivo, improdutivo, 

material ou não-material?  

Esta é uma questão que pretendemos refletir a seguir em nosso 

estudo, procurando evidenciar como o trabalho do professor é percebido, uma vez 

que esta categoria de trabalho ainda deixa alguns questionamentos, pois parece 

haver certa ambiguidade quando representamos o professor e o seu fazer, já que 

colocamos o docente em uma situação intermediária: “[...] não são burgueses, mas 

também não são povo; [....];; não podem ter uma vida miserável, mas devem evitar 

toda a ostentação; não exercem o seu trabalho com independência, mas é útil que 

usufruam de alguma autonomia [....]”. (NÓVOA, 1995, p.18). 

 

4.2 Trabalho docente: produtivo, improdutivo, material ou não-material? 

 

Ao apresentarmos os conceitos e as transformações históricas que 

caracterizaram o trabalho, compreendemos que muitas destas características 

continuam sendo reproduzidas socialmente, tanto em relação aquilo que 

percebemos ser um trabalho produtivo e material que visa exclusivamente a mais-

valia, quanto uma percepção que temos de trabalho improdutivo e não-material, no 

qual entendemos se aproximar o trabalho do professor. Dito isso, questionamos: 

como essas categorias de trabalho, produtivo e improdutivo, material e não-material 

podem nos dar uma real ideia da definição de trabalho docente?  

Para respondermos esta indagação, inicialmente, ao tratarmos 

acerca do trabalho produtivo e improdutivo, temos que ter a ciência de que estas 

conceituações de trabalho não dizem respeito ao teor do trabalho em si, ou seja, se 

sua característica é manual ou intelectual, já que ao tentar assimilar o trabalho 
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produtivo e improdutivo vemos que na concepção de Marx (1980), estas 

considerações derivam a partir de um encadeamento que os trabalhadores nutrem 

com a produção capitalista e com as relações sociais de produção em que o 

trabalho se efetiva. Ao conectarmos estas conceituações à relação social de 

produção, entendemos que o trabalho produtivo está ligado à produção de 

mercadorias. Assim, o “[...] trabalhador produtivo é aquele cujo trabalho produz 

mercadorias; e mais precisamente, esse trabalhador não consome mais mercadorias 

do que produz, do que custa seu trabalho.” (MARX, 1980, p. 143). Portanto, no 

interior de um sistema capitalista, o trabalho produtivo é aquele que gera riqueza, 

logo “[...] só é produtiva a força de trabalho que produz valor maior que o próprio.” 

(MARX, 1980, p. 133). Desta maneira, 

[...] só o trabalho que se transforma em capital é produtivo, ou seja, 
aquele que produz mais-valia, que envolve uma relação determinada 
entre compra e venda de trabalho. [...] a atividade produtiva é uma 
abreviação para designar o conjunto de relacionamentos e de modos 
em que a força de trabalho figura no processo capitalista de 
produção. (MENDES; BELLINI, 2004, p.137). 

Quanto ao trabalho improdutivo, dentro de uma ótica capitalista, a 

relação social de produção em que este está configurado, leva-se a compreender 

que esta atividade “não se materializa” na produção de capital, pois mesmo que 

tenha um valor social não é propalado como tendo um caráter produtivo, uma vez 

que ao se caracterizar como sendo improdutivo, o trabalho gera despesa e não 

capital. Portanto, trabalho improdutivo 

[...] é um processo onde o dinheiro é trocado diretamente pelo 
trabalho, sem produzir capital e sem ser, portanto, produtivo, caso de 
em que está comprando um serviço. No entanto, a mesma espécie 
de trabalho pode ser produtiva ou improdutiva, o que é exemplificado 
por Marx através do trabalho do professor, do escritor, do cantor. 
Segundo ele, isto ocorre quando o produto deste trabalho reverte em 
capital para quem o contratou.  (MENDES; BELLINI, 2004, p.137). 

Nesta acepção, quando acontece a transformação de trabalho 

improdutivo para o trabalho produtivo, para que seja atendido um propósito do 

capital, isso pode ser um meio da sociedade capitalista extrair valor excedente de 

todas as atividades que estão inseridas neste sistema, em outras palavras, “[...] o 

modo capitalista de produção subordinou a si mesmo todas as forma de trabalho” 



75 

 

 

(BRAVERMAN, 1987, 350). Dentro deste cenário, o trabalho do professor, mesmo 

que tenha em sua gênese a característica improdutiva, pode ser igualmente uma 

atividade produtiva. Pois considerando que a profissão docente não acontece 

somente na esfera pública, mais também em um espaço privado, em que o capital 

estabelece as normas, as relações sociais que determinam o trabalho do professor, 

podem fazer com que “[...] o empresário do estabelecimento, veja os professores 

como meros assalariados [...]. Embora eles não sejam trabalhadores produtivos em 

relação aos alunos, assumem essa qualidade perante o empresário”. (MARX, 1980, 

p.404, grifo nosso). 

Todavia, mesmo que seja de modo velado, cremos que o professor 

da escola pública também se acha inserido neste processo em que o trabalho 

improdutivo se transforma em trabalho produtivo, e tanto quanto o professor da 

escola privada, o mesmo também está integrado em um processo em que a 

reprodução social é a garantia do sistema capitalista, encontra-se, neste sentido, 

submetido igualmente a um princípio desumano de produção do capital. 

Quer dizer, embora o trabalho dito improdutivo não gere diretamente 
valor excedente, ele trabalha diretamente para o capital, dando 
evasão a este valor distribuído entre os vários capitais. Então, quanto 
maior for esse capital, maior é a tendência à ampliação das 
atividades improdutivas. (MENDES; BELLINI, 2004, p.138). 

Para entendermos com mais clareza acerca da produtividade ou não 

do trabalho do professor, mencionaremos a seguir em nosso estudo a concepção 

marxista de produção e trabalho material e não-material, significações que  

compreendemos trazer uma maior lucidez em relação à conceituação do trabalho 

docente. Ao nos fundamentarmos em Marx (1980), temos uma compreensão de que 

a produção material, na qual o homem tem uma participação ativa; refere-se a uma 

probabilidade do ser humano, por meio de seu trabalho, de remanejar a matéria, 

atuando sobre a mesma e transformando-a no intento de atender uma necessidade 

que seja favorável à existência de toda a humanidade. Destarte, o trabalho material 

diz respeito à produção de um valor concreto, isto é, de um valor de uso, que é 

palpável.  

Para Marx (1980), na medida em que o homem, em uma relação 

social, determina a sua existência material, ao mesmo tempo também estará 

produzindo a sua história, e com isso, valores, ideias, conhecimentos. Assim sendo, 
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na concepção marxista, estas particularidades são fundamentais para resultar o 

trabalho não-material, que  se estabelecerá dentro de um procedimento de trabalho 

que terá por finalidade atingir não propriamente a matéria, mas os valores, as ideias, 

o conhecimento. Com isso, Marx (1980) reconhece que o trabalho não-material 

nunca será destituído de sua condição material, já que este é um atributo inerente 

do produto do trabalho. Consequentemente, todo trabalho, todo o desenvolvimento 

do mesmo só se concretizará mediante a sua materialidade. Como exemplo, 

podemos citar algumas condições para o trabalho docente ocorrer; vemos que para 

tal realização será imprescindível uma série de circunstâncias materiais, desde o 

espaço físico, material didático, quanto aos sujeitos que abrangerão este processo, 

o que determina a necessidade de certa materialidade, caso contrário este trabalho 

não ocorre. 

Marx (1980) relata, no entanto, que as implicações da ação humana, 

neste caso, podem ser tanto materiais como não-materiais. Nessa situação, quando 

pensamos no professor, e, ao declarar que a atividade educativa sempre “[...] implica 

uma materialidade, e esta materialidade condiciona o seu desenvolvimento” 

(SAVIANI, 1995, p.107); não quer dizer que estaremos recusando o caráter não-

material deste mesmo trabalho. Ao evidenciar uma compreensão de trabalho não-

material, conectando este entendimento a um trabalho material, Marx (1980) 

explicita que a constituição do homem é pertinente a um trabalho  que visa o 

conhecimento e a capacidade do ser humano de abstração, ou seja, perceber o 

trabalho em suas múltiplas particularidades e características, em outras palavras, 

compreender o trabalho como um todo, entendimento que se torna essencial para o 

professor apreender a sua profissão. 

 

4.3 Trabalho docente e currículo na sociedade contemporânea  

 

Apresentadas as conceituações de trabalho produtivo e material e 

de trabalho improdutivo e não-material, que foram determinantes para termos um 

melhor entendimento da conceituação de trabalho docente, cabe agora em nosso 

estudo entender como este trabalho é delimitado, principalmente por políticas 

educacionais, que determinam a elaboração de um currículo que torna o trabalho do 
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professor como uma maneira de responder, dentro da contemporaneidade, aos 

anseios de uma sociedade capitalista que está em constante transformação.  

Compreendemos que nesta sociedade contemporânea, o professor 

está assumindo, mesmo que insconscientemente, um papel de “intelectual do 

capital”,  que visa dar garantias de manutenção a uma ideologia hegemônica. Ao 

utilizar o trabalho do professor, o poder que a classe social dominante exerce sobre 

a classe dominada não se dará mediante ao uso da força, mas sim  por uma 

imposição ideológica que será transmitida pela escola, mais precisamente pelo 

trabalho do professor. Conforme Saviani (1995), neste panorama capitalista, o 

Estado atua para conceber os interesses de apenas uma classe social, por isso, na 

elaboração de políticas educacionais, as deteminações apontam para a produção de 

um currículo escolar que atenda somente os interesses deste grupo hegemônico. 

Esse esquema é presumível, tendo em vista que, esse  “[...] Estado  não  é  outra  

coisa  senão  a  forma  de organização que os burgueses dão a si mesmos por 

necessidade, para garantir  reciprocamente  sua  propriedade  e  seus  interesses,  

tanto externa como internamente” (MARX, ENGELS, 2002, p. 74). 

Como já vimos antes, devido a uma constante transformação da 

sociedade, sobretudo no campo do trabalho, a determinação é para que aconteça 

uma reformulação na formação de prestadores de serviços, entre eles o professor, 

com o objetivo de atender as necessidades do mercado. Cabe ao Estado, então, 

articular políticas públicas e educacionais para a qualificação destes profissionais. 

Dentro deste panorama neoliberal, essas políticas que serão refletidas no currículo e 

no trabalho do professor, são forjadas como imprescindíveis para os países em 

desenvolvimento não ficarem defasados frente a uma expectativa mundial, e 

consequentemente poderem “compartilhar” de um mundo globalizado. No Brasil, 

cremos que a educação é uma “peça chave” da reestruturação do trabalho, pois 

acreditamos que  

[...] a reforma do sistema educacional aparece como uma das 
condicionalidades impostas no processo de ajuste estrutural 
colocada para a economia brasileira, ou ainda, como requisito 
necessário para o ingresso no chamado 'mundo globalizado'. E à 
medida que impõe a reforma do sistema educacional, determina a 
reforma da gestão escolar, pretendendo  adequá-la  aos mecanismos 
do  mercado e  da 'sociedade globalizada'. (ZANARDINI, 2003, p. 5). 
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Esse controle que é amplamente exercido mediante deliberações de 

órgãos internacionais, determina a organização da educação baseada em uma 

suposta qualidade máxima de eficiência e produtividade que acontece no mercado 

neoliberal, em vista disso, há uma cobrança para que se constituam políticas 

educacionais que sejam centradas de acordo com estes mesmos princípios 

mercadológicos. Por isso, a escola atual lembra em muito uma empresa que prima 

por uma gestão eficaz. Como exemplo, podemos citar a construção de currículos 

que são organizados para que o trabalho do professor seja a todo instante avaliado, 

por meio de provas nacionais ou classificação de escolas com o ranking das 

mesmas sendo expostos nacionalmente, tudo isso como forma de pressionar o 

docente a buscar uma melhor formação, que muitas vezes são oferecidos por meio 

de cursos rápidos à distância que contribuem muito pouco para a ampliação do 

conhecimento profissional.  

Ao enquadrar a educação dentro desta lógica, juntamente com o 

trabalho do professor, o que se espera é que sejam legitimados parâmetros que 

possam aperfeiçoar a qualidade e a efetividade do sistema neoliberal, por este 

motivo acontece esta imposição de um padrão fundamentado em propostas que 

primam pela obtenção de eficiência e sucesso, já que a intenção é aproximar ao 

máximo, educação e mercado. Compreendemos que esse 

[...] atual modelo de controle imposto pelas reformas educacionais 
[...] desenvolve sofisticadas estratégias de disciplinarização do 
professorado segundo as exigências do mercado. Trata-se de um 
controle disciplinar que desenvolve estratégias de vigilância 
dissimuladas [...]. A invisibilidade do controle dá maior visibilidade ao 
trabalho docente, agora transformado em processo produtivo que 
pode ser medido e avaliado por gráficos e estatísticas. A 
responsabilidade pelos “erros” da educação pode, então, ser 
facilmente identificada e “saneada”. (Vieira, 2002, p. 130). 

No entanto, compreendemos também, que quando acontece uma 

contestação de todo este processo, mesmo que o trabalho do professor seja 

perpassado por determinações de controle, consegue proporcionar certas 

singularidades, pois irá demonstrar que “[...] o ponto de partida para alcançar uma 

visão organizada de mundo não se faz arbitrariamente em torno de uma ideologia 

qualquer, vontade de alguma personalidade” (Gramsci, 1999, p.11).  Essa ruptura 

com uma estrutura que classificamos como sendo dominante; solicita por parte do 
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professor, por meio de uma ação consciente, a anulação de uma concepção imposta 

para que seja despontada sua incoerência.  Em uma percepção marxista, a 

totalidade pode proporcionar ao trabalho do professor contestar essa realidade 

imposta, já que esta categoria admite uma conexão, isto é, uma ligação entre o real 

e todos os processos que o determinam. Este entendimento do todo, consente 

assim, analisar a articulação das contradições na relação todo-parte e apreender o 

real como histórico. (MARX, 1980) 

Para Gramsci (1978), a contradição do real, que é indispensável 

para o desenvolvimento do homem de uma maneira coerente, oportuniza o 

fortalecimento de uma consciência crítica, essencial para a emancipação humana, 

assim como para a ascensão política, econômica e social. Deste modo, o 

entendimento da contradição do real, se dará por meio de uma práxis, que é “[...] o 

momento em que a contradição se torna princípio explicativo do real” (CURY, 1986, 

p. 32). Na ótica de Gramsci (1978), a práxis é o instante que ocasiona a 

emancipação humana e social, nesse sentido, em se tratando do trabalho do 

professor, a práxis é “[...] a condição pedagógica necessária para que a contradição 

do real, que se reflete da e na prática e da e na concepção do professor possa ser 

trabalhada, ainda que dentro de certos limites”. (BAPTISTA, 2008, p.201) 

Ao salientar este enfretamento por meio da práxis, Gramsci (1978) 

deixa a entender que o desenvolvimento do professor, considerando sua formação 

inicial e posteriormente seu trabalho prático, sejam alicerçados de maneira 

consistente, isto é, tendo uma base teórica e epistemológica que ofereça condições 

para concretização de uma ação duradoura, atingindo o particular e o universal, a 

parte e o todo, que constitua o homem em sua essência histórica e social, e não 

somente como um ser robotizado e controlado dentro de uma ótica fragmentada e 

naturalizante do mercado, que faz com que o ser humano apenas reproduza 

ideologias a-históricas.  

Ao discorrer acerca do nosso tema que foi o currículo, a formação e 

o trabalho docente, pretendemos em nosso próximo capítulo apresentar o processo 

metodológico que percorremos e no qual organizamos o nosso pensamento; tendo 

como finalidade evidenciar a concepção de mundo da qual nós acreditamos ser a 

mais coerente com os nossos propósitos, sem, no entanto, deixar de trazer outros 

pontos de vista, estabelecidos em diferentes teorias e percepções de mundo.  
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5 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

O homem é privilegiado por ter uma ampla disposição de observar, 

apreender, idealizar e reinventar-se permanentemente na procura de respostas para 

suas indagações. Nesta realidade, ao delimitar nosso objeto de estudo acerca do 

pensamento dos professores, sujeitos de nossa pesquisa, em relação ao currículo, 

formação e trabalho docente, ou seja, entender como este professor percebe 

socialmente determinados elementos que perpassam a educação, temos como 

intencionalidade fazer uma reflexão e trazer contribuições para que possamos, 

enquanto professores, perceber estes aspectos com uma visão mais crítica e 

reflexiva desta realidade que nos circunda.  

Compreendemos que desde sua existência, o homem sempre 

esteve preocupado com o conhecimento da realidade. Desta forma, as inquietações 

sempre foram as mais diversas, desde alguns mitos primitivos que procuravam 

entender fatos da vida e da morte até os entendimentos mais contemporâneos que 

busca definir o lugar dos sujeitos na organização social, estruturas de poder, dentre 

outros. Nesta acepção, entendemos que a busca deste conhecimento parte de 

variados campos de conhecimento, logo, “[...] a ciência é apenas uma forma de 

expressão dessa busca, não exclusiva, não conclusiva, não definitiva” (MINAYO, 

2004, p.9). No entanto, a ciência, em sua especificidade, proporciona ao sujeito que 

pesquisa entender os fenômenos a partir de uma dimensão crítica e reflexiva. Isto é 

essencial para fazer com que a ciência entre em confronto consigo mesma, ou seja, 

ao se deparar com o novo e o inesperado, por meio da ciência, conseguimos 

transpor certos entendimentos de uma dada realidade, fazendo com que a ciência 

seja marcada por um constante movimento, e não como algo pronto, dado e 

acabado, que muitas vezes é marcado somente pelo senso comum. Cervo e Bervian 

afirmam que:  

A ciência é um modo de compreender e analisar o mundo empírico, 
envolvendo o conjunto de procedimentos e a busca do conhecimento 
científico através do uso da consciência crítica que levará o 
pesquisador a distinguir o essencial do superficial e o principal do 
secundário. (2002, p. 16). 

Neste contexto, os procedimentos metodológicos de uma pesquisa 

científica, são substanciais para organizar os percursos a serem trilhados, pois ao 
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disponibilizar a metodologia que constitui uma pesquisa, procuramos explicitar o 

“caminho do pensamento” com seus métodos e suas técnicas na apreensão da 

realidade, que de certa maneira encontra-se intrinsicamente fundado em uma 

concepção de mundo e difundido pela teoria da qual o sujeito pesquisador considera 

ser a mais coerente com seus propósitos. Dito isso, percebemos por metodologia o 

caminho do pensamento e a “[...] prática exercida na abordagem da realidade. Ou 

seja, a metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem (método), os 

instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade do 

pesquisador [...]”.  (MINAYO, 2004, p.14) 

Independentemente da abordagem adotada, entendemos que a 

pesquisa em si, já se torna um instrumento essencial para a compreensão e 

consequentemente a busca de soluções em benefício da sociedade, em todos os 

âmbitos, sejam eles econômico, social, político, tecnológico, etc. Todavia, convém 

explanar que o nosso estudo, mesmo que tenha subsídios da pesquisa quantitativa, 

foi desenvolvido por meio da pesquisa qualitativa, pois entendemos que essa 

abordagem tem o foco voltado para o aprofundamento de determinado assunto, ou 

seja, é empregada quando se investiga percepções acerca da natureza geral de 

uma questão, abrindo espaço para a interpretação (crítica), que em nosso caso, foi o 

entendimento de mundo e ações específicas de indivíduos e grupos sociais; o que 

foi fundamental no desenvolvimento do nosso trabalho, pois permitiu a compreensão 

da leitura da realidade dos professores, sujeitos de nossa pesquisa. Nessa situação, 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva 
entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a 
um rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o 
sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e 
interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não 
é um dado inerte e neutro, está possuído de significados e relações 
que sujeitos concretos criam em suas ações. (CHIZZOTTI, 2001, 
p.79). 

Esses fatores fazem da pesquisa qualitativa um procedimento 

inacabado, visto que a abordagem qualitativa se distingue como uma orientação de 

investigação que permite que os sujeitos pesquisados “mostrem a sua voz” e 

participem ativamente do processo junto ao pesquisador, e longe de apenas 

quantificar resultados dando números finais a uma investigação, na pesquisa 
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qualitativa, como já foi exposto, o movimento vai ser contínuo. Nesse ponto de vista, 

a pesquisa qualitativa irá se caracterizar como uma probabilidade de construção de 

saberes científicos, que considera a realidade vivenciada por quem participa deste 

processo, uma vez quer irá se desenvolver mediante situações históricas e sociais.  

Ao privilegiarmos a abordagem qualitativa em nosso estudo, que em 

sua essência considera um movimento dinâmico e contínuo entre mundo real e 

sujeito, optamos por adotar em nossa pesquisa o método dialético marxista, pois 

entendemos que este método não é reducionista, ou seja, que apenas “analisa” um 

fenômeno de maneira fragmentada, já que a particularidade do método dialético é a 

de proporcionar uma apreensão do conhecimento que tem como base a 

compreensão da totalidade, isto é, movimenta-se “[...] da parte para o todo e do todo 

para a parte; do fenômeno para a essência e da essência para o fenômeno; [...] do 

objeto para o sujeito e do sujeito para o objeto. [...] é a dialética da totalidade 

concreta” (KOSIK, 1976, p.37), na qual se reflete idealmente a realidade em sua 

completude.   

O emprego do método dialético em nosso trabalho se configura 

como uma maneira de explicitar que  o entendimento da realidade não é puramente 

a interpretação de determinados fatos e a apresentação de um resultado final, mas 

sim uma forma de refletir criticamente essa realidade, e mais que propor soluções, 

temos a consciência que esse é um movimento contínuo, que não se esgotará em 

apenas um estudo. Neste sentido, ao definir o método dialético como parte de nossa 

pesquisa, cremos que a percepção da contradição também se faz necessária, já que 

a dialética concebe a contradição como intrínseca à realidade das coisas. A 

contradição é a razão que impulsiona e gera o movimento e a transformação. É pela 

contradição que se origina o embate entre os contrários, que convém lembrarmos 

que apesar de suas extremidades, são núcleos igualmente inerentes, já que mesmo 

em conflito, estão em uma ligação mútua, pois é a partir daí que acontece e se 

origina o novo.  

Dentro deste contexto e levando em consideração as leis da 

dialética proposto por Engels e Marx (KONDER, 2008) , compreendemos que em um 

estudo científico fundamentado pelo método dialético, temos que considerar: “1 - Lei 

da passagem da quantidade à qualidade (e vice versa); 2 – Lei da interpenetração 

dos contrários; 3 – Lei da negação da negação”. (KONDER, 2008, p. 56).  A primeira 
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lei aponta para o fato que, ao se transformarem, as coisas não alteram seguindo 

compassos iguais; o procedimento de transformação são marcados por momentos 

lentos, em que incidem breves mudanças quantitativas; e por períodos de 

aceleração, em que se verifica o aparecimento de transformações qualitativas. 

Assim, este processo de transformação das coisas se faz por saltos (KONDER, 

2008), isto é, transformações menores (quantidade) movimentam-se, sobrepondo e 

gerando uma transformação qualitativa que principia o novo.  

A segunda lei (da interpenetração dos contrários) evidencia que 

todas as coisas estão em conexão, ou seja, tudo tem a ver com tudo, os distintos 

fatores da realidade se enredam, e, em múltiplas condições, estão sujeitos uns aos 

outros, de modo que nada deve ser entendido a esmo e isoladamente sem 

considerarmos a dependência que “[...] cada uma delas mantém com coisas 

diferentes. Conforme o contexto em que ela está situada, prevalece, na coisa, um 

lado ou outro da sua realidade. Os dois lados se opõem e, no entanto, constituem 

uma unidade” (KONDER, 2008, p.56). Neste sentido,  

A transformação das coisas só é possível porque no seu próprio 
interior coexistem forças opostas tendendo simultaneamente à 
unidade e à oposição. É o que se chama de contradição que é 
universal, inerente a todas as coisas materiais e espirituais. A 
contradição é a essência. (GADOTTI, 1990, p. 26). 

Como já foi relatado anteriormente, essa contradição é 

consequência da relação entre os contrários, em que cada um estabelece um lado 

neste movimento, sendo que a propriedade principal é que um lado não acontece 

sem que o outro seja reconhecido. A terceira lei (negação da negação) dá conta do 

fato de que o “[...] movimento da realidade faz sentido, quer dizer, não é absurdo, 

não se esgota em contradições irracionais, ininteligíveis, e nem se perde na eterna 

repetição do conflito em meio a teses e antíteses” e entre certezas e contestações 

(KONDER, 2008, p.57). Para Konder, a afirmação produz fundamentalmente a sua 

negação. Entretanto a “negação não prevalece como tal: tanto a afirmação como a 

negação são superadas e o que acaba por prevalecer é uma síntese, é a negação 

da negação” (2008, p.58). De modo geral, ao considerar estas leis da dialética, 

compreendemos que essa junção em que são consideradas forças contrárias faz 

prevalecer um entendimento da totalidade, significa entender que existe uma relação 

dialética nos mais variados âmbitos e conexões, por exemplo, entre a aparência e a 
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essência, singular e o universal e entre o particular e o geral, base material e a 

consciência, teoria e a prática, objetivo e o subjetivo (KONDER, 2008). Contudo, 

nesta acepção, 

O todo não é imediatamente cognoscível para o homem, embora lhe 
seja dado imediatamente em forma sensível, isto é, na 
representação, na opinião e na experiência. Portanto, o todo é 
imediatamente acessível ao homem, mas é um todo caótico e 
obscuro. Para que possa conhecer e compreender este todo, possa 
torná-lo claro e explicá-lo, o homem, tem de fazer um detóur: o 

concreto se torna compreensível através da mediação do abstrato, o 
todo através da mediação da parte. [...] porque o caminho da 
verdade é um detóur, [...] ou o homem pode perder-se ou ficar no 

meio do caminho. (KOSIK, 1976, p.36). 

Por isso, quando não acontece esse desvio (detóur) do que é dado 

como sendo verdadeiro em nosso cotidiano, o discernimento do todo não será 

compreensível de imediato, uma vez que é projetado somente aquilo que é mais 

pertinente para que “o  todo” apenas regule os comportamentos e o pensar dos 

sujeitos. Essa percepção do todo a partir do cotidiano, geralmente é um pensamento 

“puro”, que se organiza a partir do senso comum,  cuja única inspiração é perceber 

os objetos como se estes não acontecessem dentro de um panorama histórico e 

social. A reprodução dos objetos nesta definição, recusará o movimento dialético de 

determinados acontecimentos, pois não será considerada a realidade concreta.  

Portanto, 

[...] a realidade não se apresenta aos homens, à primeira vista, sob o 
aspecto de um objeto que cumpre intuir, analisar e compreender 
teoricamente, cujo polo oposto e complementar seja justamente o 
abstrato sujeito cognoscente, que existe fora do mundo e apartado 
do mundo; apresenta-se como o campo em que se exercita a sua 
atividade prático-sensível, sobre cujo fundamento surgirá a imediata 
intuição prática da realidade. (KOSIK, 1976, p. 13-14). 

Tendo essa compreensão, cremos que o método dialético evidencia 

coerentemente o quão é complexo a apreensão do real, assim, em seu sentido 

concreto, como já foi exposto em nosso estudo, objetiva a constituição de uma 

realidade que irá se arquitetar, perante o sujeito que pesquisa, por meio de uma 

concepção de totalidade, contradição e transformação.  Neste sentido, fica nítido 

que ao proporcionar o esclarecimento do mundo que nos cerca, a pesquisa científica 

fundamentada pelo método dialético, busca tornar compreensível o conteúdo dos 
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fenômenos e a apreensão de uma realidade concreta. De acordo com Kosik, “captar 

o fenômeno de determinada coisa significa indagar e descrever como a coisa em si 

se manifesta naquele fenômeno, e como ao mesmo tempo nele se esconde” (1976 

p.12). Caso contrário, ao não suplantar essa aparência dos fenômenos, o processo 

de conhecimento se caracterizará por aquilo que Kosik chamou de “mundo da 

pseudoconcreticidade”, ou seja, fenômenos que habitam o ambiente cotidiano e a 

“atmosfera comum da vida humana, que, com a sua regularidade, imediatismo e 

evidência, penetram na consciência dos indivíduos agentes, assumindo um aspecto 

independente e natural”. (1976, p.11).  

Diante do exposto, relatamos que para caminharmos 

metodologicamente em direção a um entendimento que procura responder nossas 

inquietações de acordo com nossos propósitos, além da compreensão da pesquisa 

qualitativa e do método dialético que foram apresentados anteriormente, algumas 

etapas de pesquisa foram vivenciadas para concretizar o trabalho, entre as quais, a 

pesquisa bibliográfica. De acordo com Fonseca (2002), “[...] qualquer trabalho 

científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto” (p. 32). Diante disso, entendemos 

que este procedimento metodológico é um artifício primordial para qualquer 

investigação, pois permite muitos subsídios com diferentes olhares sobre o assunto 

a ser pesquisado, de modo a colaborar com o desenvolvimento de qualquer trabalho 

científico. 

Outra etapa em nosso estudo foi a realização de uma pesquisa de 

campo com professores de uma escola pública de Londrina/PR que oferece 

Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Os sujeitos participantes da pesquisa apresentaram uma faixa etária entre 22 e 62 

anos, com um total de 66 professores participando da pesquisa, sendo 29 

pedagogos (ensino infantil), 06 dos anos iniciais do ensino fundamental, 21 dos anos 

finais e 10 do ensino médio. No que diz respeito à diferença dos professores 

participantes tendo como consideração os níveis de ensino, lembramos que a 

adesão dos profissionais na pesquisa se deu de forma aleatória, isto é, foi feito um 

convite ao corpo docente do colégio e trabalhamos com os professores que 

atenderam a nossa solicitação.  

http://www.sinonimos.com.br/em-referencia-a/
http://www.sinonimos.com.br/tendo-em-consideracao/
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Ressaltamos que a pesquisa de campo foi dividida em duas fases: a 

primeira foi a aplicação de um questionário para os professores, sujeitos de nossa 

pesquisa, no qual constavam questões acerca dos dados de identificação, formação 

acadêmica, origem sociocultural, condições socioeconômicas, experiência 

profissional na área educacional, fatos do cotidiano escolar como a relação 

professor aluno, entendimento do currículo dentre outras questões relacionadas à 

educação. O questionário, segundo Gil, pode ser definido 

[...] como a técnica de investigação composta por um número mais 
ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, 
tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. 
(1999, p.128).   

Dado o questionário, explicitamos que a segunda fase da 

investigação científica com os professores foi a realização de uma entrevista 

semiestruturada, em que o intuito foi o de proporcionar aos sujeitos pesquisados a 

possibilidade de ponderar a respeito de determinados temas, tentando esclarecer 

questões que foram levantadas na primeira fase da pesquisa de campo. Convém 

explanarmos que mesmo seguindo um conjunto de assuntos previamente 

determinados, isto é, com questões já definidas nas entrevistas, o contexto das 

mesmas aconteceu dentro de um cenário de uma “conversa informal”, fundamental 

quando se anseia mapear práticas, crenças, valores, representações de universos 

sociais específicos, em que os conflitos e contradições não se encontram 

abertamente explícitos.  

Por fim, em uma última etapa de nosso estudo, foi a de termos uma 

melhor compreensão de conceitos que determinam o modo do homem perceber o 

mundo, pois levando em consideração que o desenvolvimento do nosso trabalho se 

deu a partir dos discursos dos professores, sujeitos de nossa pesquisa, o 

entendimento de aspectos que determinam o pensamento humano por meio de suas 

representações, foram primordiais para analisarmos como os discursos dos 

docentes colaboradores apresentaram indicativos sociais que este grupo trazia ante 

sua relação com o mundo, ou seja, a partir deste pensamento, as representações 

mostraram-se como um instrumento fundamental para que o mundo social refletido 

pelos professores fosse explicitado, evidenciando como acontece a vivência entre os 



87 

 

 

sujeitos e como eles vão se arquitetando coletivamente e individualmente quando 

refletem alguns fatos que perpassam a educação escolar.  

Neste sentido, ao debruçarmos na busca de um conceito que leva o 

sujeito a pensar aspectos relacionados à sua constituição enquanto um ser social e 

consequentemente à sua realidade, necessitamos nos inteirar acerca do mundo que 

nos cerca. Com isso, precisamos compreender que perante a esse mundo de 

objetos, pessoas, acontecimentos ou ideias, não somos somente caracterizados de 

modo automático, em que o sujeito acha-se recolhido a um vazio social. Assim, seja 

de maneira harmônica ou conflituosa, entendemos que compartilhamos esse mundo 

com o outro, e só a partir deste entendimento que podemos apreender, conduzir e 

enfrentar o mundo.  

Dito isso, reconhecemos que conceitos  que explicitam a maneira do 

sujeito representar a sua realidade já vem sendo discutido há vários séculos por 

diferentes pensadores que se preocuparam com a aquisição do conhecimento 

humano, discorrendo, por exemplo, como se formam os conceitos das coisas, a 

formação de ideias e da linguagem no homem, dentre outros assuntos que fazem 

chegar a um procedimento de instauração de ideias e representações que os 

sujeitos têm acerca do mundo social, ou seja, um processo que culmina na formação 

da consciência dos indivíduos pela relação que eles instituem com o outro e com o 

mundo.  

Este é um assunto que alguns autores, mesmo que abordando o 

tema de maneira distinta, se sobressaem em suas discussões, já que possuem 

argumentos que contribuem para um melhor entendimento de como o homem forma 

seu pensamento e representa a si mesmo e consequentemente o mundo que o 

cerca. Entre estes pensadores, destacamos em nosso estudo o pensamento de 

Émile Durkheim (1978) e o seu conceito de representações coletivas, Serge 

Moscovici (1978) e sua teoria das representações sociais e as considerações de 

Karel Kosik (1976) sobre o mundo da pseudoconcreticidade.   

Em uma ótica sociológica, muitos reconhecem que Durkheim foi 

quem primeiro  trabalhou a ideia de representações ao empregar em sua teoria o 

termo denominado representações coletivas. Para este autor, 

[...] as representações coletivas traduzem a maneira como o grupo 
se pensa nas suas relações com os objetos que o afetam. Para 
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compreender como a sociedade se representa a si própria e ao 
mundo que a rodeia, precisamos considerar a natureza da sociedade 
e não a dos indivíduos. Os símbolos com que ela se pensa mudam 
de acordo com a sua natureza [...]. Se ela aceita ou condena certos 
modos de conduta, é porque entram em choque ou não com alguns 
de seus sentimentos fundamentais, sentimentos estes que 
pertencem à sua constituição. (Durkheim, 1978, p.79). 

Percebemos que para Durkheim (1978) as representações 

acontecem mediante um desdobramento coletivo que se constituem livres das 

representações individuais. Dessa forma as representações coletivas não podem ser 

restringidas aos indivíduos, uma vez que são produtos do convívio e do vínculo 

social que o homem institue com o seu semelhante. Na concepção teórica de 

Durkheim (1978), as representações coletivas vão mais além, pois conseguem 

superar o pensamento do homem, alcançando uma existência e autonomia própria. 

Para chegar a esta compreensão, Durkheim (1978) argumentou que determinados 

elementos coletivos não podem ser esclarecidos se forem limitados ao indivíduo. Em 

um exemplo do próprio autor, quando o mesmo discutiu sobre religião e magia, ele 

expõe que a religião é um fenômeno coletivo, que esta só acontece dentro de uma 

dada comunidade, ao passo que a magia faz do mágico um indivíduo solitário, que 

vive às margens do pensamento da comunidade.  

Portanto, levando em consideração o exemplo acima, para Durkheim 

(1978) o indivíduo não consegue idealizar uma religião, pois a mesma só se realiza 

por ser um produto de uma comunidade, de um povo. Em síntese, o conceito de 

representações coletivas além de proporcionar determinados conhecimentos ao 

homem torna-se também um norte para as suas  ações coletivas. Nos encontramos, 

“pois, diante de uma ordem de fatos que apresenta caracteres muito especiais: 

consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo, 

dotadas de um poder de coerção em virtude do  qual se lhe impõem.” (DURKHEIM, 

1878, p.03). Neste ponto de vista,  

O conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros 
de uma mesma sociedade forma um sistema determinado, que tem 
sua vida própria; pode-se chamá-lo de consciência coletiva ou 
comum. Sem dúvida, ela não tem por substrato um órgão único; ela 
está, por definição, difusa em toda extensão da sociedade. [...] Com 
efeito, ela é independente das condições particulares onde os 
indivíduos se encontram; eles passam e ela continua. (DURKHEIM, 
1978, p. 40). 
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Dentro deste contexto, ao ponderar que as representações coletivas 

caracterizam todo um composto de conhecimentos e crenças que tem em sua 

origem os mitos, a religião, a ciência etc., Durkheim (1978) teorizou que a sociedade 

é responsável por principiar as categorias básicas do pensamento e, ainda, que o 

conhecimento só acontece por meio de um convívio social, ou seja, este convívio se 

constituiria na circunstância de toda estruturação do pensamento. De modo geral, 

Durkheim (1978) deixa claro em sua teoria que a representação coletiva não é 

limitada a uma totalidade de representações individuais; para o autor, a 

representação coletiva é muito mais que isso, já que se caracteriza como uma nova 

forma de conhecimento, pois proporciona um fortalecimento do coletivo, 

imprescindível para a transmissão de todo um legado social para as gerações 

futuras.  

Por outro lado, ao cunhar sua teoria das representações sociais, 

Serge Moscovici (1978) apresenta uma reflexão que diverge das ideias de Durkheim 

(1978), uma vez que para ele as representações não são meramente reproduções 

sociais de um conhecimento apenas sociológico, mas sim construções psicossociais 

de sujeitos que elaboram o conhecimento de maneira compartilhada, ampliando 

assim, o conceito de representação dentro de um campo sociológico e psicológico. 

Muito mais que ser apenas uma herança coletiva de nossos ancestrais em 

detrimento do pensamento individual, as representações sociais dependem do 

pensamento do indivíduo, este tem uma função essencial no processo em que a 

sociedade é constituída, e esta mesma sociedade opera na concepção deste 

indivíduo. Desta maneira, as representações sociais na ótica de Moscovici (1978) se 

originam a partir da vida cotidiana do indivíduo, em suas relações sociais; “são o 

equivalente, em nossa sociedade, dos mitos e sistemas de crenças das sociedades 

tradicionais; podem também ser vistas como a versão contemporânea do senso 

comum”. (MOSCOVICI, 1978, p.181). Neste sentido, 

As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas 
circulam, cruzam-se e se cristalizam incessantemente através de 
uma fala, um gesto, um encontro, em nosso universo cotidiano. A 
maioria das relações sociais estabelecidas, os objetos produzidos ou 
consumidos, as comunicações trocadas, delas estão impregnados. 
Sabemos que as representações sociais correspondem, por um lado, 
à substância simbólica que entra na elaboração e, por outro, à 
prática que produz a dita substância, tal como a ciência ou os mitos 
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correspondem a uma prática científica mítica. (MOSCOVICI, 1978,  
p.41). 

Destarte, ao pensar a teoria das representações sociais mediada 

pela psicologia social, Moscovici (1978) evidencia que sua ideia de representações 

não é singularizada somente por sua qualidade coletiva, em que é inculcada aos 

indivíduos por meio de determinadas disposições sociais. Para este pensador, as 

representações fazem parte do nosso mundo interno, por isso são difusas também 

pelos indivíduos, mas que, no entanto, possuem propriedades que possibilita serem 

denominadas de sociais. Sobre isso, Moscovici (1978) até reconhece como válido o 

pensamento de Durkheim (1978) acerca da delimitação entre representações 

coletivas e individuais, “[...] mas aponta um problema nas singularidades, 

explicitando que as representações coletivas tratam de fenômenos gerais, ligados às 

práticas ou realidades que não são gerais”. (OLIVEIRA, 2004, p.58) 

Outro ponto importante que podemos perceber na teoria das 

representações sociais de Moscovici (1978), é quando o mesmo aponta que as 

representações individuais e coletivas possuem em suas particularidades uma 

significação comum que consegue suplantar “[...] a sociedade que as viu nascer, 

ainda que sejam localizáveis social e historicamente. Esse sentido atende pelo nome 

conceitual de themata. Um desdobramento teórico-epistemológico do conceito de 

representações sociais” (OLIVEIRA, 20004, p.58). Nesta acepção, ao tratar sobre o 

conceito de themata na abordagem de sua teoria, Moscovici (1978) alega que as  

representações sociais carecem de um rumo, de um um pensamento preexistente. 

Ou seja, a “[...] existência de temas gerais, que confiram sentidos a toda pluralidade 

social. [...] pouco importaria se as representações são coletivas ou sociais, pois todo  

o problema residiria em saber se elas revelam ou não a presença de themata”. 

(OLIVEIRA, 2004, p.58)  

Isso posto, Moscovici (1978) alega que os temas (themata) 

perpassam os discursos e as práticas sociais, não são facilmente dissipados, mas 

transportados no espaço/tempo de maneiras distintas. “[...] são sempre preservados 

como  fontes constantes de novos sentidos, ou combinações de sentido, se houver 

necessidade” (p.224). Com isso, as representações sociais são organizadas como 

um procedimento no qual se pode encontrar um princípio, mas um princípio que é 
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continuamente inacabado, a tal ponto que “[...] outros fatos e discursos virão nutri-lo 

ou corrompê-lo” (MOSCOVICI, 1978, p. 218).  

Em uma visão marxista, a qual foi adotada como parte de nosso 

estudo na reflexão acerca do pensamento dos professores que fizeram parte de 

nossa pesquisa, Karel Kosik (1976) foi outro teórico a apresentar em sua obra 

considerações que nos fazem refletir a constituição do homem a partir de suas 

representações, para isso este autor inaugurou um pensamento ao qual chamou de 

“o mundo da pseudoconcreticidade”. De acordo com Kosik (1976), neste mundo da 

pseudoconcreticidade, a realidade é um fato que não irá se manifestar prontamente 

ao sujeito, este mundo está caracterizado por uma essência independente dos 

produtos do homem e uma limitação deste a uma condição da práxis utilitária. Neste 

sentido, ao vivenciar inicialmente esta movimentação prática e utilitária, o homem irá 

se constituir através de suas representações das coisas, criando para si formas “[...] 

fenomênicas da realidade – que se reproduzem imediatamente na mente daqueles 

que realizam uma determinada práxis utilitária histórica como conjunto de 

representações” (KOSIK, 1976, p.14). Na direção traçada por Kosik (1976), a práxis 

utilitária é amplamente abrangida pelo senso comum em detrimento de uma 

compreensão consciente da realidade concreta. Assim,  

[...] a práxis utilitária imediata e senso comum [...] colocam o ser 
humano, em condições de orientar-se no mundo, de familiarizar-se 
com as coisas e manejá-las, mas não proporcionam a compreensão 
das coisas e da realidade.  [...] A práxis de que se trata neste 
contexto é historicamente determinada e unilateral, é a práxis 
fragmentária dos indivíduos, baseada na divisão do trabalho, na 
divisão da sociedade em classes e na hierarquia de posições sociais 
que sobre ela se ergue. Nesta práxis se forma tanto o determinado 
ambiente material do indivíduo histórico, quanto a atmosfera 
espiritual em que a aparência superficial da realidade é fixada como 
o mundo da pretensa intimidade, da confiança e da familiaridade em 
que o homem se move “naturalmente” e com que tem de se avir na 
vida cotidiana. (KOSIK, 1976, p.14-15). 

Kosik (1976) argumenta que o homem ao ser colocado frente a 

determinadas situações, não age como um sujeito cognoscente, que reflete os fatos 

e as coisas e, ao não agir conscientemente acerca da realidade que ele aceita como 

sendo verdadeira, ou seja, não a percebendo criticamente, irá se caracterizar 

somente a partir de uma ação utilitária, em que apenas coloca seus interesses 

imediatos. Desta forma, “[...] o indivíduo cria suas próprias representações das 
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coisas e elabora todo um sistema correlativo de noções que capta e fixa o aspecto 

fenomênico da realidade” (KOSIK, 1976, p.14). Esses fatores são determinantes 

para afastar o homem da essência, do entendimento das coisas dentro de uma 

realidade concreta, ou seja, ao capturar somente o aspecto fenomênico da 

realidade, o homem deixará de perceber que o fenômeno não mostra a essência das 

coisas, já que essa será refletida de maneira inadequada, fragmentada, sobre certas 

perspectivas e aparências. É desta forma que 

O complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a 
atmosfera comum da vida humana, que, com a sua regularidade, 
imediatismo e evidência, penetram na consciência dos indivíduos 
agentes, assumindo um aspecto independente e natural, constituindo 
o mundo da pseudoconcreticidade. (KOSIK, 1976, p. 15).  

Como resultado desses aspectos, apesar de ser visto como um 

mundo sólido e real, o mundo que é proporcionado ao homem se define como um 

mundo das aparências e da não realidade. Para compreender a “coisa em si” é 

imprescindível que o sujeito se empenhe e faça um desvio daquilo que ele tem como 

sendo verdade, para isso é indispensável que o homem, ao entrar em contato com 

determinados aspectos fenomênicos, aja conscientemente, entendendo que a 

essência não se mostrará a ele de modo pronto, uma vez que ela estará refletida no 

fenômeno, o qual ao mesmo tempo a revela e a esconde. Para apreendermos a 

essência, nos incumbe antes, investigar e analisar criticamente este fenômeno, e 

assim perceber como a coisa em si se se revela no mesmo. (KOSIK, 1976) 

No mundo da pseudoconcreticidade, como já ficou claro, as 

representações acontecem a partir de um pensamento comum, estas condicionam o 

homem a uma ação que responde a determinadas formas de pensar, pois ao ser 

instituída pela práxis utilitária cotidiana, a “[...] representação da coisa não constitui 

uma qualidade natural da coisa e da  realidade:  é  a  projeção,  na  consciência  do  

sujeito,  de  determinadas  condições  históricas petrificadas”.  (KOSIK, 1976, p.19). 

Para este pensador, as maiores dificuldades irá se originar no momento em que 

essas representações advindas de um pensamento comum adquirirem uma 

autonomia no que diz respeito a sua essência, posto que a práxis utilitária confere à 

representação um aspecto de realidade concreta. Assim, o homem terá uma grande 

dificuldade de alcançar e dominar uma realidade legitimamente real, vista em sua 

totalidade, já que a sua representação diária, quando caracterizada de maneira 
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natural, irá adquirir uma condição de realidade única e incontestável, na qual o 

sujeito estará condicionado e limitado (KOSIK, 1976). Portanto, este teórico deixa 

claro que este mundo não é um mundo de elementos reais, inabaláveis e fixos. Este 

mundo é caracterizado por um movimento, no qual tanto uma coletividade de seres 

humanos quanto um indivíduo concretizam sua própria verdade, logo “[...] a 

destruição da pseudoconcreticidade significa que a verdade não é nem inatingível, 

nem alcançável de uma vez para sempre, mas que ela se faz; logo se desenvolve e 

se realiza" (KOSIK, 1976, p. 19).  

Partindo do pressuposto em que ficou relatada a teoria de Kosik 

(1976), traremos a seguir em nosso estudo como os professores, participantes de 

nossa pesquisa, idealizam o currículo, a formação e o trabalho docente, ou seja, se 

representaram estes elementos imersos ao senso comum ou com pensamentos que 

possibilitaram aos mesmos “[...] compreenderem a realidade para além de sua 

aparência fenomênica” (RAMOS, 2008, p.17); levando-os a compreenderem que o 

conhecimento não se origina a ermo ou desmembrado da realidade social, mas se 

concretiza como componente de uma totalidade histórica, que necessita ser 

abrangida em suas múltiplas relações.  

 

5.1 Representações docentes: reflexos de um discurso 

 

Antes de entrarmos diretamente na análise dos dados, é válido dizer 

que trabalhamos com professores das diversas áreas de conhecimento (humanas, 

exatas biológicas), no entanto evidenciamos que estas diferentes formas de 

perceber o mundo não foi motivo de termos respostas diferenciadas, isto é, nas 

perguntas que foram feitas aos docentes, ainda que os mesmos atuassem em 

distintas disciplinas, não foi motivo para trazer um pensamento diferenciado no que 

concerne o currículo, a formação e o trabalho docente, uma vez que suas respostas, 

como veremos em nosso estudo, foram uniformes.  

Assim sendo, lembramos que mesmo que tenhamos trabalhado com 

um grande número de questões em nossa pesquisa de campo com os professores 

(questionário e entrevista), em que foram abrangidos aspectos quantitativos e 

qualitativos, explicitamos que no presente estudo nos aprofundaremos naquilo que 

foi o nosso propósito, que foi o de discutir a formação, o trabalho docente e o 
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currículo, ou seja, compreender como estes assuntos ficaram dispostos nas 

representações dos sujeitos participantes de nossa pesquisa. Dito isso, 

evidenciamos que as seguintes questões foram utilizadas por nós como material de 

estudo e análise para refletirmos acerca destes temas: Como e por que você se 

tornou professor? O que você entende por currículo?  

A partir destas questões, externaremos a seguir como os 

professores enxergam estes assuntos que perpassam suas realidades, ou seja, 

levando em consideração esta sociedade que influencia e afeta diretamente os 

rumos da educação escolar e o pensar e atuar dos sujeitos, o intuito é compreender 

como esse professor se vê e como percebe alguns instrumentos (currículo) que são 

essenciais para entender a sua formação, o seu trabalho docente e 

consequentemente a educação. Neste cenário, compreendemos que seja 

necessária a apreensão do imaginário destes professores em relação à educação, 

para que possamos apontar possíveis entraves que inibem a construção de uma 

educação coerente com a nossa realidade contemporânea. Por isso, a necessidade 

de ouvir e dar voz a esses profissionais para que explicitem as leituras da realidade 

a qual estão inseridos, evidenciando suas representações individuais e as relações 

sociais que acontecem com outros atores que envolvem a educação escolar. 

   

5.2 Tornar-se professor: da convicção ao romantismo  

 

O que leva uma pessoa a se tornar professor? Certamente muitos 

profissionais que tem a educação como o seu campo de trabalho já se indagaram a 

respeito dessa questão em algum momento de suas vidas. Diante dessa pergunta, 

muitas outras surgem, ou seja, será que este profissional antes de adentrar em um 

curso que forma para ser professor pensou a educação em sua amplitude? Será que 

fez uma leitura do mundo que o cerca e percebeu a educação e a profissão docente 

com seus aspectos positivos e negativos? E os cursos de licenciatura, será que 

atenderam as expectativas dos futuros professores com uma formação crítica e 

reflexiva? 

Neste panorama, por que tornar-se professor? Como já vimos, além 

dessa pergunta gerar outras interrogações, também possui muitas respostas, que 

vai desde uma escolha pessoal, um idealismo, uma vocação, até mesmo a uma 
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opção político-profissional, de descontentamento com a injustiça, com a falta de 

autonomia e liberdade, isto é, uma insatisfação com os vários fatos que colaboram 

para o “atrofiamento” de nosso mundo, o que torna a figura do professor um 

importante “instrumento” (humano e não herói) que colabora com uma construção 

humana coerente, de sujeitos que anseiam por uma sociedade mais justa e 

igualitária.  Pois, ao tornarmos professores, concordamos com Freire, quando este 

diz que necessitamos perceber que 

Lidamos com gente, com crianças, adolescentes ou adultos. 
Participamos de sua formação. Ajudamo-los ou os prejudicamos 
nesta busca. Estamos intrinsecamente a eles ligados no seu 
processo de conhecimento. Podemos concorrer com nossa 
incompetência, má preparação, irresponsabilidade, para o seu 
fracasso. Mas podemos, também, com nossa responsabilidade, 
preparo científico e gosto do ensino, com nossa seriedade e 
testemunho de luta contra as injustiças, contribuir para que os 
educandos vão se tornando presenças marcantes no mundo. (1993, 
p. 47). 

Assim, nesta visão, e sem querer pintar o professor como aquele 

que pratica uma ação humanitária paralela à profissão, o tornar-se professor não 

deve ser encarado como uma escolha profissional que alude a uma ação isolada e 

desconexa da realidade social e de nossa relação com o outro, pois muito além da 

pergunta que é constantemente repetida em nossa infância: “o que você vai ser 

quando crescer?”, o tornar-se professor terá que ser um ato de reflexão, uma vez 

que esta profissão se coloca como um procedimento ininterrupto, composto de 

disposições que terão que ser assumidas (ou não) ao longo de vários anos da vida 

profissional do sujeito.  

Dito isso, evidenciamos que em nosso estudo os professores 

ficaram divididos quando indagados a um motivo para adentrar na carreira docente, 

já que suas respostas vão desde uma visão romântica e idealizada da profissão e do 

significado de ser professor, até a uma opção pessoal, de certeza da profissão 

escolhida. Relatado estes fatores, apontamos que o tornar-se professor nos 

discursos dos docentes, apresentou as seguintes características: amor, falta de 

opção, formação humana, cuidar, influência, opção, satisfação, vocação. Na 

figura 01 abaixo podemos perceber claramente como estas representações ficaram 

dispostas: 
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     Figura 1 – Como e por que se tornou professor? 
     Fonte: Organizado pelo autor a partir da pesquisa de campo. 

Apesar de em nossa sociedade contemporânea ser gritante a 

defasagem e o desprestígio da profissão docente, tanto por parte da sociedade 

quanto por parte de quem regulamenta as políticas educacionais que fazem a 

educação acontecer, ou seja, o poder público; a opção pessoal com 24% das 

respostas foi preponderante em nossa pesquisa quando os docentes responderam 

por que se tornaram professor, como podemos perceber nos seguintes discursos:  

Por opção e acreditar que poderia contribuir nesta área. (professor 
da Educação Infantil). 

Por escolha profissional estudei pra isso, sempre quis atuar. 
(professor da Educação Infantil). 

Por opção mesmo; sempre quis seguir a carreira de educador. 
(professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental). 

Eu escolhi esta profissão. (professor dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental).  
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Tive a intenção desde o ensino médio. (Professor do Ensino Médio). 

Antes de entrar na universidade eu já tinha o objetivo de ser 
professor. (Professor do Ensino Médio).  

Os discursos que aludem a uma opção pessoal na escolha da 

profissão docente, que “[...] deveria ser um processo de tentativa de identificação 

com esse papel que vai desempenhar” (ARROYO, 2002, p. 127); poderia ser um 

indício de que os professores refletem esta profissão, que estão convictos sobre o 

real papel do professor na sociedade, porém, pelos discursos que foram 

apresentados, percebemos que em grande parte as falas dos docentes no que diz 

respeito ao tornar-se professor, não refletem devidamente a profissão em sua 

totalidade, são discursos quase vazios se levarmos em consideração a necessidade 

de um pensamento consciente em torno da educação e da profissão docente. Claro 

que dentro de uma pesquisa de campo estes fatores “são normais”, já que não 

podemos desconsiderar que estas representações, isto é, o que é dito pelos 

professores muitas vezes não manifestam suas crenças, pois o contexto da 

pesquisa pode levar estes professores a proferirem o que julgam ser apropriado e 

legítimo para a ocasião, falam aquilo que acreditam ser correto em razão da posição 

que exercem, mas, que, no entanto, pode acarretar em uma divergência entre o 

discurso e as suas ações na prática profissional, fazendo com que suas palavras 

soem como um descomprometimento e falta de reflexão com a profissão docente e 

com a educação escolar. 

Mesmo reconhecendo que estes discursos apresentam um teor 

conciso, que não mostra a essência dos fatos e sim uma possível aparência, não 

devemos deixar de refletir que a escolha da profissão de professor pode estar 

pautada por uma multiplicidade de relações que determina a trajetória de vida destes 

sujeitos de maneira particular. Logo, são muitos os elementos que motivam o tornar-

se professor, o que faz com que a profissão seja construída em diferentes 

circunstâncias e contextos pessoais. Por isso, mesmo estes sujeitos tendo a 

profissão docente como uma escolha pessoal podem apresentar discursos que são 

marcados por distintos caminhos e distintos procedimentos.  

Por outro lado, também reconhecemos que essa multiplicidade de 

situações que determina o tornar-se professor, pode levar a profissão docente a uma 

condição de incertezas, em que não conseguimos definir a profissão e nem dar-lhe 
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um rumo. Nas falas exibidas abaixo em que os docentes dizem que o tornar-se 

professor se deu por falta de opção ou motivados por influências de terceiros (18% 

no total) mostram esta falta de convicção e de consciência da profissão, pois para os 

entrevistados o tornar-se professor aconteceu: 

Por incentivo da minha família. (professor da Educação Infantil). 

Por grande influência por parte de pessoa da família. (professor da 
Educação Infantil).  

Meus pais não deixava estudar a noite e de manha só tinha 
magistério. (professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental).  

Porque precisava trabalhar. (professor dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental). 

Recebi incentivo de minha mãe. (professor dos Anos Finais do 
Ensino Fundamental). 

Gostaria de ser pediatra, preferencialmente. (professor dos Anos 
Finais do Ensino Fundamental). 

Por escolha familiar. (Professor do Ensino Médio). 

Não existem muitas profissões que eu seja capaz de fazer. 
(professor do Ensino Médio).   

Ainda que algumas destas falas acerca da profissão docente tenham 

algumas trajetórias singulares, estes discursos evidenciam uma falta de firmeza do 

sujeito para com a profissão, a ênfase maior no tornar-se professor não se encontra 

livre de pressões, isto é, essa escolha da profissão se dá por meio de imposições, 

devido a necessidades de se profissionalizar para “agradar” o outro, e, até mesmo 

por não conseguir outra profissão “mais conceituada” socialmente. Este tipo de 

pensamento desprovido de uma análise crítica faz com que a profissão docente não 

seja devidamente valorizada, nem pela sociedade e muito menos pelo profissional 

que vai exercê-la.  

Deste modo, o professor e a sua profissão são constituídos em meio 

a litígios em que é visível o desprestígio para com a profissão, situação que 

possivelmente irá impactar na motivação e no desempenho do docente, já que essa 

profissão pode se tornar um fator de não identificação, sendo determinante para a 
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formação de identidades fragmentadas, já que ao não estarmos convictos com a 

profissão deixamos de perceber que “[...] optar por ser professor (a) deve ser uma 

escolha consciente e assumida a partir de reflexões considerando os desafios e 

responsabilidades inerentes à profissão.” (ECCO, 2010, p. 05). 

Essas manifestações, muitas delas negativas, que ficaram 

expressas nos discursos dos docentes, de certo modo, apontam para uma série de 

fatores pedagógicos, psicológicos e sociais, que funcionam como elementos que 

irão refletir diretamente na construção da identidade docente, bem como no convívio 

deste profissional com seus pares e com seus educandos. Assim, “[...] escolher a 

profissão de professor não é escolher uma profissão qualquer” (GADOTTI, 2003, 

p.4); esta irá se construir  

[...] pelo significado que cada professor, [...] confere à atividade 

docente no seu cotidiano a partir de valores, de seu modo de situar-
se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de 
seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentimento que tem 
em sua vida o ser professor. (Pimenta, 1998, p. 19, grifo nosso).  

Portanto, a profissão docente não deve ser construída em um 

contexto de fragilidade e superficialidade em relação ao tornar-se professor, em que 

a característica maior acentua-se em percepções que são englobadas no senso 

comum, mas sim envolta em um comprometimento para que seja alcançada uma 

ação consciente, que supere esta “epistemologia empírica”, pois mesmo que não 

nasçamos professores e sim nos tornamos professores no dia-a-dia em nossa 

relação com a teoria e a prática, a profissão docente não pode ser encarada como 

um “tubo de ensaios”, mas sim como um compromisso pedagógico e social de 

formação humana.    

Cremos que um dos acontecimentos que mais descaracteriza 

qualquer profissão ou identidade na sociedade contemporânea é a carência de 

reflexão crítica acerca das representações que constitui nossa identidade e que são 

difundidas ao longo do tempo, tanto de modo individual quanto social. Por isso, 

necessitamos compreender que estas representações podem se tornar um 

instrumento de reprodução e de poder, em que o sujeito representa uma constituição 

de si mesmo por meio de uma espécie de memória que ficou marcada no tempo, 

determinando conceitos históricos que não são analisados criticamente, fazendo do 

homem um “corpo passivo” e indiferente às transformações da sociedade, em que 
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aceita ser modelado, estabelecido e incorporado a um ideal do “eu” que irá ser 

representado ao longo da história sem uma devida reflexão. Assim, estas 

representações conduzem nossa constituição pessoal e profissional, sempre nos 

direcionando para uma “escolha” em nossa vida; escolha essa que não irá se 

manifestar enquanto uma ação consciente, como maneira de intervir na realidade, 

mas sim como um 

[...] modo de viver que se transforma em um instintivo, subconsciente 
e inconsciente, irrefletido mecanismo de ação e de vida. As coisas, 
os homens, os movimentos, as ações, os objetos circundantes, o 
mundo, não são intuídos em sua originalidade e autenticidade, não 
se examinam nem se manifestam: simplesmente são; e como um 
inventário, como partes de um mundo conhecido são aceitos. […] 
tudo está ao alcance das mãos e as intenções de cada um são 
realizáveis. Por esta razão ela é o mundo da intimidade, da 
familiaridade e das ações banais. (KOSIK, 1976, p. 69-70). 

Estas representações que fazem do homem um ser meramente 

contemplativo de um mundo de aparências que lhe é apresentado, são essenciais 

para explicitarmos as categorias amor, cuidado e vocação que foram representadas 

por um total de 34% dos professores que responderam acerca da escolha 

profissional. Portanto, para estes docentes, o tornar-se professor se deu 

Por amor, por querer fazer a diferença na vidinha de cada um dos 
alunos. (professor da Educação Infantil). 

Por querer passar não só conhecimento, mas também muita 
afetividade. (professor da Educação Infantil). 

Senti que é uma missão que tenho... (professor da Educação 
Infantil). 

Foi algo que me motivou, sempre gostei de criança e de cuidar. 
(professor da Educação Infantil).  

Esse cuidar já estava dentro de mim, achei que a pedagogia era algo 
bom para mim. (professor da Educação Infantil). 

Foi uma vocação mesmo. (professor da Educação Infantil). 

Vontade, dom... (professor dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental).  



101 

 

 

Por gosto e vocação. (professor dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental).  

Iniciei como docente e me apaixonei. (professor dos Anos Finais do 
Ensino Fundamental).   

Percebi que esta (era) (é) a minha vocação. (professor dos Anos 
Finais do Ensino Fundamental).  

Por amor a profissão. (Professor do Ensino Médio) 

Os traços que remetem a estas categorias (amor, cuidado, vocação) 

encontram-se encravados na profissão do professor; historicamente podemos ver 

que em um primeiro momento a igreja atuou ativamente na intenção de modelar o 

trabalho do professor na sociedade, dessa forma, conceitos como vocação, 

sacerdócio e missão definiam e expressavam o que era o ser e fazer docente. Esta 

concepção de 

[...] magistério como vocação/sacerdócio foi construída por razões 
político-religiosas conservadoras e autoritárias [...]. A origem dessa 
concepção pode ser buscada no século XVI, quando se abriram 
escolas elementares para as camadas populares. Esta abertura 
visava fundamentalmente à leitura dos textos religiosos e, com isso, 
à manutenção da influência que a igreja exercia sobre os intelectuais 
e grande massa da população. (HYPÓLITO, 1997, p.18).  

Em outro andamento da história vemos que estes discursos 

remetem a um ideal positivista, que tentam ressignificar e inserir o sentido da 

profissão docente a um discurso liberal, fazendo surgir “[...] movimentos de 

professores que se caracterizavam pela adoção de princípios liberais; pela luta por 

organização profissional e especialização de funções não-escolares 

[...]”.(HYPÓLITO, 1997, p.20).  

Com isso, o sentido da profissão docente calcado pela igreja 

começa a sofrer uma transformação, e, mesmo que ainda seja qualificado 

consistentemente como sendo algo vocacional, que necessita de fé, crença e seja 

parte de uma missão, este sentido desatrela-se de uma definição que era 

empregado pela igreja e passa a ser significado como uma incumbência que faz do 

professor o responsável pelo desenvolvimento do sujeito e da sociedade, basta ele 

acreditar nesta missão; é o que nos mostra a seguinte reflexão:  
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Para ser professor, não basta ser um técnico. É preciso antes e 
acima de tudo, ser um crente. A obra da educação produz-se à base 
de contágio. E só aqueles que sentirem vibrar em si a alma da 
missão para cumprir, estarão em condições de contagiar terceiros, 
no desempenho árduo, mas abençoado e fecundo da tarefa do 
educador. Os educadores brasileiros têm fé na obra da educação. 
Eles acreditam que para sua execução prática vale a pena destinar 
todos os recursos com que possa contar o orçamento da Nação, dos  
Estados e dos Municípios. (REIS, 1958, p.5).  

Contudo, os traços mais marcantes destas categorias que estamos 

discutindo relacionadas ao amor, à vocação e ao cuidado remetem à feminização do 

magistério, estes elementos atribuem ao trabalho docente como sendo uma vocação 

e uma missão que necessita do “amor e do cuidado feminino”. Independentemente 

da compensação financeira, este trabalho direcionado à mulher faz com que o 

professor e sua profissão sejam conceituados a partir de um sentido de dom, uma 

particularidade que faz parte da profissão da mulher, pois a mesma “nasceu para 

isso”. Acerca deste assunto, Bruschini e Amado relatam que, 

Historicamente, o conceito de vocação foi aceito e expresso pelos 
próprios educadores e educadoras, que argumentavam que, como a 
escolha da carreira devia ser adequada à natureza feminina, 
atividades requerendo sentimento, dedicação, minúcia e paciência 
deveriam ser preferidas. Ligado à ideia de que as pessoas têm 
aptidões e tendências inatas para certas ocupações, o conceito de 
vocação foi um dos mecanismos mais eficientes para induzir as 
mulheres a escolher as profissões menos valorizadas socialmente. 
(1988, p.7). 

O contexto da entrada da mulher na profissão docente está 

diretamente concatenado a uma escolarização ampla que foi destinada aos distintos 

grupos da sociedade, incluindo aí a mulher. Louro (1997) relata que a entrada da 

mulher na escola não se deu de forma pacífica e que na abertura das escolas 

normais para as moças, “[...] passaram a se constituir numa presença muito maior 

do que se supunha ou se desejava, os apelos para conter e também para disciplinar 

a massa feminina se multiplicaram.” (p. 78).  

A entrada da mulher nos cursos normais fez, inclusive, que fossem 

colocadas em dúvidas suas reais capacidades intelectuais. Louro ressalta que “[...] 

se constitui uma „temeridade‟, numa „insensatez‟ entregar às mulheres – portadoras 

de cérebros „pouco desenvolvidos‟ pelo seu „desuso‟ – a educação das crianças”. 

(1997, p. 78). Porém, o discurso que prevaleceu e é reproduzido até nos dias atuais, 
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como pôde ser percebido nas falas dos sujeitos de nossa pesquisa, diz respeito a 

uma mulher educadora que tem por natureza uma aptidão “[...] para o trato com as 

crianças, que elas são as primeiras e naturais educadoras. Se a maternidade é, de 

fato, o seu destino primordial, o magistério passa a ser representado também como 

uma forma extensiva da maternidade.” (LOURO, 1997, p. 78). 

Dessa forma, a docência vista como algo destinado às mulheres se 

origina como um exercício que é necessário ter amor e se entregar, se doando 

maternalmente e possuindo o dom de cuidar. Assim como foi caracterizada com a 

entrada da mulher no magistério, ficou claro pelos discursos dos professores que 

representaram as categorias amor, cuidado e vocação em nossa pesquisa, que na 

contemporaneidade também é fundamental ser vocacionado para ensinar, sendo 

que a ainda hoje a mulher é representada, mesmo que inconscientemente, como 

“um agente ideal” para exercer tal ato, ideias que fazem com que as mulheres 

dominem os cursos de formação e consequentemente a profissão docente. 

Por outro lado, este sentimento vocacional que é expresso, 

principalmente pelo amor, desde que refletido criticamente, não pode ser 

considerado como algo totalmente nocivo à educação e à profissão docente, uma 

vez que “[...] a educação responde pela criação da liberdade de cada ser, 

consciente, sensível, responsável, onde razão e emoção estão em equilíbrio”. 

(GADOTTI, 2007, p.42). Portanto, quando há esse equilíbrio entre razão e emoção, 

é necessário que, se conservando e “[...] amorosamente cumprindo o seu dever, não 

deixe de lutar politicamente, por seus direitos e pelo respeito à dignidade de sua 

tarefa, assim como pelo zelo devido ao espaço pedagógico em que atua com seus 

alunos”. (FREIRE, 1997, p.161). 

Dito isso, é válido dizer que em nossa pesquisa as representações 

de vocação, amor e cuidado, apesar de estarem presentes desde a educação infantil 

até o ensino médio, foi somente no primeiro que estas representações se deram de 

modo maciço, e, talvez, por esse trabalho ser com a criança ainda nas fases iniciais 

de desenvolvimento e também por ser dominado pelo trabalho feminino, alcançado 

praticamente 100% dos profissionais, faça despertar na mulher este sentimento de 

mãe, mas que, ao mesmo tempo não condiz com a formação do professor educador, 

uma vez que este profissional da educação infantil é formado no curso de 

Pedagogia, e este curso necessariamente carece de possuir em sua grade curricular 
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disciplinas que fazem com que o professor entre em contato com vários pontos de 

vista, seja sociológico, filosófico ou psicológico, passando por ideias advindas das 

políticas educacionais, da didática, da história da educação dentre outras áreas que 

fazem o professor refletir tanto a sua formação quanto o seu trabalho, fatos que não 

ficaram constatados nos discursos dos docentes.  

De maneira geral, quando não há um cuidado maior dos cursos de 

licenciatura com a formação deste professor, que evidencie a gênese da sua 

profissão de modo crítico; isto pode ser determinante para que o docente represente 

a si mesmo e sua profissão, muitas vezes, influenciado por uma representação que 

ficou encravada na sociedade, determinando conceitos que deverão ser seguidos e 

“pensados”. Deste modo, o entendimento destas representações que deveriam ser 

fatores imprescindíveis para revelar como constituímos historicamente a profissão, 

age como uma ferramenta que faz o professor reproduzir conceituações que 

descaracterizam sua identidade individual e social, não o fazendo perceber este 

movimento histórico de modo dialético, em que  

A dialética é o pensamento critico que se propõe a compreender a 
“coisa em si” e sistematicamente se pergunta como é possível 
chegar à compreensão da realidade. A dialética não considera os 
produtos fixados, as configurações e os objetos, todo o conjunto do 
mundo material reificado, como algo originário e independente. Do 
mesmo modo como assim não considera o mundo das 
representações e do pensamento comum, não os aceita sob o seu 
aspecto imediato: submete-os a um exame em que as formas 
reificadas do mundo objetivo e ideal se diluem, perdem a sua fixidez, 
naturalidade e pretensa originalidade [...]. (KOSIK, 1976, p.15-16). 

Portanto, perceber este movimento de modo dialético na formação 

docente, é uma maneira de proporcionar ao professor compreender a gênese de sua 

profissão, ao mesmo tempo é um modo de fazer o mesmo indagar por que pensa 

sua profissão atribuindo estas adjetivações, fazendo-o perceber quem e o que 

determinou este pensamento tão comum na profissão docente.  

Outras representações que apresentaram certo otimismo com a 

profissão docente dizem respeito a uma possível satisfação profissional, e, assim 

como as representações de teor vocacional, esta categoria também não é proferida 

pelos docentes, sujeitos de nossa pesquisa, de maneira que o tornar-se professor 

seja explanado de forma crítica, como podemos perceber nos discursos a seguir:  
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Por realização pessoal e profissional. (professor da Educação 
Infantil). 

Cresço em vários aspectos e me sinto realizada. (professor dos Anos 
iniciais do Ensino Fundamental).   

Satisfação em ensinar algo, o que quer que fosse. (professor dos 
Anos Finais do Ensino Fundamental).  

Lecionar é umas das poucas profissões que poderia exercer com 
satisfação. (professor dos Anos Finais do Ensino Fundamental).  

Identifiquei-me com a área de educação de uma forma que me 

trouxe a mais satisfação ao trabalhar. (Professor do Ensino Médio). 

Por estar podendo ensinar. Essa é uma satisfação imensa. 
(Professor do Ensino Médio). 

Os 11% dos professores que representaram a categoria satisfação, 

em um primeiro momento mostram discursos que compreendemos que indicam 

contentamentos profissionais diante de um trabalho que concede a estes docentes 

“os louros” de poder ensinar ao outro e compartilhar o conhecimento. Estas 

representações que denotam um lado positivo são coerentes com a conduta de todo 

ser humano, uma vez que o homem caminha sempre voltado para a satisfação de 

suas necessidades, e o seu trabalho é uma maneira de realizar estas necessidades 

de forma satisfatória.  

Compreendemos que a satisfação abarca todo um conjunto de 

fatores, englobando circunstâncias psicológicas, econômicas, sociais, dentre outros 

motivos que faz o sujeito afirmar que está satisfeito com seu trabalho, em outras 

palavras podemos asseverar que essa satisfação, em se tratando da educação, 

pode ser resultado de uma avaliação que estes professores fazem do trabalho 

docente, se este trabalho responde aos seus anseios e objetivos. 

No entanto, em uma análise mais criteriosa, percebemos que as 

representações acerca da categoria satisfação do tornar-se professor apresentam 

um discurso “quase egocêntrico” dos docentes, pois notamos que alguns dos 

entrevistados se colocam como o centro de todo interesse, como se a educação 

tivesse que satisfazer apenas seus egos, uma vez que, ao se sentirem satisfeitos 

consequentemente tudo irá funcionar adequadamente na educação. Essa forma de 

ver a profissão sem uma reflexão crítica é incoerente com um sentido que 
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compreende a educação em sua totalidade, já que o professor não se encontra em 

um mundo isolado, mas faz parte de um contexto amplo, em que está inserida toda 

a sociedade. 

Com isso, mais que perceber “[...] a satisfação, quando aplicada ao 

contexto do trabalho do ensino, referindo à extensão pela qual uma pessoa pode 

encontrar necessidades individuais, pessoais e profissionais”. (GORTON, 1982 apud 

ALVES, 1991, p. 1904, grifo nosso), essa satisfação é um fator que tem que atingir a 

todos os atores que fazem parte deste processo, já que é ilógica uma satisfação 

profissional sem o aluno apreender o conhecimento científico adequadamente, sem 

a classe dos professores terem todos os seus anseios respondidos pelo poder 

público e pela sociedade, sem o professor perceber que o trabalho docente é um 

fator social e nunca individual. 

Pelo viés marxista, a satisfação diz respeito à interação do homem 

com o mundo natural, ou seja, a maneira pela qual o ser humano se adapta à 

natureza e satisfaz suas necessidades. Este “[...] processo de trabalho, [...] é 

atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, apropriação do natural 

para satisfazer a necessidades humanas [...].” (MARX, 1996, p.298). Nessa 

perspectiva, de produção de valores, vemos que em nossa atual sociedade 

capitalista, é comum serem criados os mais diversos fetiches que condicionam 

distintas percepções, modos de agir e pensar do homem que determinam 

comportamentos perante o mundo. Assim, quando este homem se satisfaz e se 

constitui em direção a um vazio de conteúdos, sem analisar o mundo a sua volta de 

modo crítico, cria em seu entorno diversos fetiches, levando-o a um pensamento 

individualista.  

No caso do fetichismo da individualidade o que ocorre é que em vez 
de a individualidade ser considerada fruto de um processo educativo, 
[...] deliberado, intencional, ela é considerada algo que comanda a 
vida das pessoas e, em consequência, comanda as relações entre as 
pessoas e a sociedade. (DUARTE, 2004, p. 13). 

Seguindo este raciocínio, fica evidente que, mesmo que as 

representações dos professores apontem para uma satisfação profissional, esta 

maneira acrítica de refletir o ser professor e o processo de seu trabalho como um 

todo, pode se converter em um afastamento da essência do tornar-se professor, já 

que se o pensamento não for direcionado para uma materialização coletiva, na qual 
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não seja englobada apenas uma satisfação individualizada, essa pretensa satisfação 

pode se tornar desprovida de sentidos em relação a uma necessidade concreta, 

tornando-se alienada. Diante desses fatores, quando fica visível apenas um micro 

contexto, o professor deixa de refletir que o “[...] seu trabalho não é voluntário [...]. 

Ele não é a satisfação de uma necessidade apenas individualizada, mas [...] um 

meio para satisfazer outras necessidades” (Marx, 1983, p. 93, grifo nosso); sejam 

necessidades dos alunos, do Estado, do Mercado, enfim da sociedade como um 

todo. 

O trabalho docente é uma ação humana que possui 

intencionalidades (explícitas e implícitas), por isso não deve ser encarado como um 

ato individualizado que apenas satisfaz necessidades particulares, mas sim como 

um meio transformador, que elucida, que propicia um conhecimento crítico e que faz 

o homem questionar o mundo a sua volta, fazendo-o compreender a sua própria 

constituição enquanto homem; elementos que são imprescindíveis para a 

construção de saberes pertinentes à formação humana. Quando não acontecem 

esses fatores, o trabalho do professor será apenas o de reproduzir uma hegemonia, 

que não terá significado nenhum para uma formação consciente, a não ser um 

enquadramento em uma ideologia dominante. Em relação a isso, evidenciamos que 

em nossa pesquisa fatores concernentes à formação do aluno, do cidadão, do 

indivíduo apareceram nas representações de 8% dos docentes pesquisados no 

tocante ao tornar-se professor. Alguns discursos a seguir ilustram essas 

representações: 

[...] verificar a evolução do aluno, porque é todo um processo [...] ele 

não foi abandonado, descuidado em momento algum. (professor da 

Educação Infantil). 

Poder formar as pessoas. (professor da Educação Infantil). 

Sempre visando a formação do aluno... e a gente salva muitos 
alunos, um ou outro a gente acaba atingindo. (professor dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental).   

Formar pessoas, formar cidadãos, formar culturalmente um ser. 
(professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental).    
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Era uma admiração que eu sentia pela profissão muito importante 
para a formação do indivíduo e da sociedade. (professor dos Anos 
Finais do Ensino Fundamental).   

Sempre acreditei que a educação é a base para formação de 

qualquer cidadão. (Professor do Ensino Médio).  

Quando pensamos na formação humana pela educação escolar e 

pelo trabalho do professor, entendemos que esse formar não se circunscreve 

apenas no domínio de um conhecimento sistematizado que é oferecido pela escola, 

ou seja, no domínio de conteúdos, mas sim uma formação que possibilita a esse 

aluno a pensar, a refletir, apontar e propor soluções acerca de questões que afligem 

a sociedade. Dessa forma, o trabalho docente carece de oportunizar essa formação, 

de sujeitos críticos e participativos, sabedores de seu papel e de sua força na 

sociedade. 

No entanto, mais uma vez ficou claro nas representações dos 

professores a falta de um pensamento que mostrasse um olhar além do senso 

comum, que não caracterizasse o professor apenas como um salvador da pátria. 

Assim, quando não evidenciamos uma percepção além do que nossos olhos podem 

enxergar, o pensar sobre o mundo fica engessado por uma visão falha, que não 

oferece aportes para que os alunos confrontem as contrariedades da vida. Por isso, 

quando relacionamos o tornar-se professor a uma formação humana, “a questão, 

portanto, que necessita ser examinada é em que consiste a formação humana. [...] 

cabe verificar se isso é possível e, em caso positivo, se é legítimo”. (SAVIANI; 

DUARTE, 2010, p.422). 

Reconhecemos que ao pensarmos na formação deste aluno em 

nossa sociedade capitalista, torna-se quase impossível um ideal de formação 

integral deste homem, uma vez que, dentro de uma visão marxista, essa formação 

só poderá acontecer se todos os homens agirem em cooperação, formando uma 

comunidade humana, sendo que isso implica primeiramente, no cerceamento do 

capital, o qual age para que essa formação não se dê maneira completa, já que todo 

trabalho neste contexto serve aos interesses do capital, que sempre privilegia a 

formação fragmentada do homem. 

Em uma reflexão sobre a formação humana, cabe ao professor, 

portanto, distinguir as reais intencionalidades da educação que é oferecida ao seu 
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aluno, e considerando que esta educação é algo particular a todo ser humano, ao 

tornar-se professor, incumbe então, verificar se essa educação “[...] coincide com o 

processo de formação humana” (SAVIANI; DUARTE, 2010, p.423); em outras 

palavras, se essa educação será um meio que assegura um pensamento crítico e 

reflexivo, que favoreça ao homem arquitetar a sua constituição de modo livre na 

escolha do caminho a ser traçado para alcançar a sua humanidade.  

Apesar de explicitarmos em nossa análise que o docente necessita 

perceber o ser e fazer docente de maneira crítica e reflexiva para não servir como 

um instrumento de reprodução; neste panorama em que apresentamos as 

categorias que caracterizaram o tornar-se professor, muitas outras situações devem 

ser refletidas, caso contrário, também caímos em um discurso comum, outorgando 

ao professor todas as responsabilidades negativas da educação. Assim sendo, 

como já ficou claro anteriormente em nosso estudo, cabe indagarmos como os 

cursos de licenciatura trabalham a formação deste professor em referência a sua 

constituição histórica, teórica e prática dentre outros pontos imprescindíveis para 

uma formação coerente. 

Assim, necessitamos considerar até que ponto é trabalhado uma 

formação crítica deste profissional nos cursos de licenciatura para compreendermos 

as reais intencionalidades destes cursos, com seus planos e projetos, suas 

concepções teóricas, grades curriculares e aplicação ou não das políticas 

educacionais que determinam o currículo. Esses são alguns pontos primordiais para 

que a profissão não seja construída em meio a uma fragilidade, que afeta 

diretamente na ação e na valorização do professor e de sua profissão.  

Em vista disso, é fundamental uma formação que proporcione ao 

professor apreender a sua profissão de modo amplo, percebendo quem e o que 

define os rumos de sua atividade, ou seja, que faça o professor compreender quem 

determina e o que deve ser ensinado na escola e até que ponto tem autonomia para 

exercer o seu trabalho. Destarte, ao pensarmos no ser e fazer docente, o 

entendimento dos instrumentos que regulam a educação é condição indispensável 

para se pensar a profissão; entre estes instrumentos está a compreensão do 

currículo, tema que será discutido a seguir em nossa pesquisa, com o intuito de 

explicitar como os professores pesquisados conceituaram o mesmo, e, até que 
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ponto suas interpretações podem colocar possibilidades e limites no ser e fazer 

docente. 

 

5.3 O currículo e a fragmentação do conhecimento 

 

Em nosso estudo sobre currículo vemos que o mesmo pode ser 

conceituado em distintas maneiras e pontos de vista. Situação que também pode 

fazer com que o currículo seja entendido de forma fragmentada, onde necessitamos 

juntar diversos “retalhos” para que possamos formar uma “colcha” e compreendê-lo 

em suas várias dimensões. É a partir destas considerações que evidenciamos que 

em nosso trabalho as representações dos professores, sujeitos de nossa pesquisa, 

acerca do currículo tiveram os seguintes conceitos: disciplinas, conteúdos, norte, 

caminho, organização, conhecimento, noção de currículo, referência/formação 

pessoal, PPP, aspectos que fizeram com que o currículo fosse caracterizado em 

partes pelos docentes, as quais ficaram delimitadas na seguinte ordenação: 

 

    Figura 2 – O que você entende por currículo? 
    Fonte: Organizado pelo autor a partir da pesquisa de campo.  
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Como está evidenciado no gráfico acima, a visão dos professores 

que fizeram parte do nosso estudo restringiu-se a um conceito de currículo 

fragmentado, no qual os docentes não chegaram a um consenso de maneira ampla. 

Ao não perceberem o currículo pela sua constituição social, em que está 

diretamente relacionado a um período histórico que determina um ideal de 

sociedade e os conhecimentos necessários para se formar o sujeito neste contexto; 

os professores classificaram o currículo subdividindo-o em partes. Em um primeiro 

momento vemos que 45% dos professores caracterizaram o currículo relacionando-o 

a conteúdos, disciplinas, metodologia ou avaliação, assim como pode ser notado 

nos seguintes relatos: 

São disciplinas e conteúdos desenvolvidos em sala de 
aula. (professor da Educação Infantil). 

É desde os conteúdos que precisam ser passados, até a 
metodologia. (professor da Educação Infantil). 

Desenvolvimento e avaliação de todas as atividades que serão 
propostas durante o período eletivo. (professor da Educação Infantil). 

Currículo é a organização dos conteúdos a ser trabalhados. 
(professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental).   

Conjunto de disciplinas necessárias para o desempenho do aluno. 
(professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental).   

Conteúdos das disciplinas de acordo com o nível de ensino. 
(professor dos Anos Finais do Ensino Fundamental).   

Metodologias a serem aplicadas utilizadas no processo educativo. 
(professor dos Anos Finais do Ensino Fundamental).   

Disciplinas e conteúdos trabalhados na ação docente. (professor do 
Ensino Médio). 

É o conjunto de métodos e conteúdos a serem aplicados em sala de 
aula. (professor do Ensino Médio) 

Ficou notório que grande parte dos professores pesquisados 

considera o currículo tão somente como grade de disciplinas e conteúdos, e, 

aparecendo em menor número metodologia e avaliação, mas que estão diretamente 

relacionadas ao ensino de conteúdos nas diferentes disciplinas. De certo modo, esta 
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é uma visão de currículo que faz parte do imaginário dos profissionais que trabalham 

com a educação quando pensam neste instrumento educacional (e social), 

principalmente se não tiveram oportunidade de se aprofundarem sobre o tema nos 

cursos de licenciatura. Por isso, esse pensamento fragmentado acerca do currículo 

acaba se tornando comum, já que, aliado ao fato de muitas vezes não ser realizada 

uma investigação sobre o assunto na formação do professor, não temos também 

uma conexão entre as disciplinas no contexto escolar, o que acaba por gerar 

“conhecimentos” igualmente fragmentados, colaborando sobremaneira para esta 

representação de currículo, ligada simplesmente a uma grade de disciplinas e seus 

respectivos conteúdos. Mesmo reconhecendo que estes dados representados pelos 

professores são essenciais para a construção do currículo, entendemos que  

[...] o currículo representa muito mais do que um programa de 
estudos, um texto em sala de aula ou o vocabulário de um curso que 
se traduzem nos conteúdos disciplinares. Mais do que isso, ele 

representa a introdução de uma forma particular de vida; ele serve, 
em parte, para preparar os estudantes para posições dominantes ou 
subordinadas na sociedade existente. O currículo favorece certas 
formas de conhecimento sobre outras e afirma os sonhos, desejos e 
valores de grupos seletos de estudantes sobre outros grupos [...]. 
(MCLAREN, 1997, p. 216, grifo nosso). 

Quando o pensamento acerca do currículo fixa apenas no 

conhecimento que é proporcionado no micro contexto escolar, como se a escola não 

fizesse parte de um panorama maior dentro da sociedade, o currículo é relacionado 

imediatamente a um saber prático, ou seja, a um conhecimento sistematizado que é 

prescrito dentro de cada disciplina e que deverá ser levado ao aluno, sem que isso 

seja sinônimo da apreensão de um saber interdisciplinar e amplo. Claro que estes 

procedimentos (disciplinas, conteúdos, metodologia, avaliação) também são 

importantes elementos curriculares para a formação humana, uma vez que 

determinam uma série de fatores para que o conhecimento seja apreendido 

coerentemente ou apenas reproduzido pelos alunos e pelos professores no cenário 

educacional. No entanto, quando o currículo é “refletido” como foi apresentado nos 

discursos, o nosso pensamento se enquadra apenas em meio a uma natureza 

técnica da educação, isto é, deixamos de salientar que o currículo envolve uma 

multiplicidade de possibilidades, como, por exemplo, as 
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[...] questões de poder, tanto nas relações professor/aluno e 
administrador/professor, quanto em todas as relações que permeiam 
o cotidiano da escola e fora dela, ou seja, envolve relações de 
classes sociais (classe dominante/ classe dominada) e questões 
raciais, étnicas e de gênero, não se restringindo apenas a uma 
questão de conteúdos e suas respectivas disciplinas. 

(HORNBURG e SILVA, 2007, p.1, grifo nosso). 

A partir disto, vemos que o currículo necessita ser refletido como 

uma variedade de processos que podem ser vivenciados pelo sujeito na sociedade, 

implicando indagar suas distintas perspectivas, seja social, política, econômica, 

cultural e pedagógica, pois só assim podemos compreender que o currículo é uma 

ferramenta de poder e influência em um dado contexto histórico. Desta forma, as 

discussões em torno do currículo necessitam ser ampliadas e aprofundadas, para 

que essa concepção fragmentada possa ser sobrepujada e o currículo passe a ser 

percebido tanto como um instrumento pedagógico quanto político, e que está repleto 

de intencionalidades explícitas e implícitas. Ao manifestarmos consciência desses 

aspectos, perceberemos que isso faz com que o currículo, no ambiente escolar, seja 

vivenciado em diferentes níveis a partir da prática docente. Os relatos dos 

professores que apresentaremos a seguir, mesmo que não exibam de forma 

explícita, destacam esse pensamento de currículo:  

O currículo envolve a concepção de conhecimentos que engloba a 
escola. (professor da Educação Infantil). 

Caminhos para a prática. (professor da Educação Infantil). 

Norteia nosso trabalho pedagógico. (professor da Educação Infantil).  

Conhecimento sobre o que podemos ou não trabalhar com os 
alunos. (professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental).    

Caminho que leva ao conhecimento sistemático para formação do 
cidadão. (professor dos Anos Finais do Ensino Fundamental).    

É o norteador de tudo o que deve ser trabalhado academicamente 
durante o período escolar. (professor do Ensino Médio). 

De acordo com os discursos apontados, o conceito de currículo ficou 

caracterizado como um norte, um caminho ou um conhecimento a ser trabalhado. 

Os 25% dos docentes que chegaram a esta conclusão, de certa maneira, mesmo 
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que apresentando um pensamento bastante conciso, não deixam de ter razão em 

suas reflexões, pois estes princípios são basilares para a compreensão do currículo, 

entretanto vemos que suas representações deixam margens para muitos 

questionamentos, ou seja, o currículo, nestas percepções, é um norteador de qual 

conhecimento? Qual caminho seguir para chegarmos ao conhecimento quando 

pensamos em currículo? 

Essas são só algumas considerações que emitimos para evidenciar 

que este entendimento suscita que o currículo é caracterizado em distintos planos 

quando pensamos no conhecimento que é proporcionado, já que este conhecimento 

pode acontecer por caminhos díspares, dependendo da finalidade, do norte que 

damos à educação. Neste panorama, o currículo se constitui em diferentes níveis no 

espaço escolar: o currículo prescrito, o currículo real e o currículo oculto. Estes 

níveis de currículo irão determinar que o conhecimento que será ou não apreendido 

pelos alunos estará sujeito a uma série de eventualidades que perpassam a escola e 

a sociedade. 

Ao destacarmos que no espaço escolar existem esses três níveis de 

currículo, compreendemos igualmente que o conhecimento a ser oferecido ao sujeito 

é inerente a um conjunto de valores e intenções de uma sociedade, a qual dita 

regras e concepções de educação socialmente válidas que devem ser 

materializadas na sala de aula. Essa solidificação do conhecimento que deve ser 

articulado na escola transcorre obrigatoriamente a partir do professor, ou seja, o 

docente será o artífice necessário para a concretização do currículo que será 

efetivado na sala de aula. Dentro desta perspectiva de currículo, entendemos que, 

torna evidente o poder 

[...] que diferentes agentes têm sobre ele, intervindo, dessa forma, na 
distribuição do conhecimento dentro do sistema escolar e iniciando 
na prática educativa, enquanto apresenta o currículo a seus 
consumidores, ordenam seus conteúdos e códigos de diferentes 
tipos. (SACRISTÁN, 2000; p 109). 

Neste quadro, levando em consideração que vivemos em uma 

sociedade capitalista, a escola assume um papel estratégico, tanto em consentir 

uma educação significativa para o sujeito como também para impedi-la, definindo o 

lugar de cada um na sociedade. Esse aspecto poderá ser perceptível em distintos 

momentos no panorama escolar, determinando assim os diferentes tipos de 
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currículo presentes na escola: o prescrito, o real e o oculto; e estes, 

consequentemente, determinam a partir do trabalho docente, o norte e o caminho 

que o conhecimento irá acontecer.  

Dito isso, vemos que currículo prescrito presente no sistema 

educativo é regulamentado por instituições político-administrativas, expressando, por 

exemplo, diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos disciplinares; é clara a sua 

intenção de prescrição, ou seja, de “orientar” o que deve conter no currículo em 

relação à “educação obrigatória”. Este tipo de currículo é extrínseco ao docente, por 

isso como já foi notado em nossa pesquisa pelas representações dos professores, 

este instrumento se torna incógnito para muitos profissionais da educação, fazendo 

com que estes sujeitos não o entendam como um documento que possui muitas 

intencionalidades, contribuindo para um não juízo de currículo de maneira ampla. 

Assim, o currículo prescrito pode 

[...] ter escasso valor para articular a prática dos docentes, para 
elaborar atividades de ensino, ou para dar conteúdo concreto a 
objetivos pedagógicos, que por muito específicos e por muita 
concreta que seja a sua definição, não podem transmitir ao professor 
o que é preciso fazer com os alunos, o que ensinar-lhes. 
(SACRISTÁN, 2000, p. 122). 

Por outro lado, o currículo real é aquele idealizado pela prática 

profissional do professor, é o modo como os conteúdos são proporcionados e 

contextualizados na sala de aula, ou seja, é aquilo que é posto em prática neste 

espaço. Essa materialização do currículo real na escola se dá principalmente na 

relação diária do professor com o aluno quando são efetivados os projetos 

pedagógicos, os planos de ensino (SILVA, 2010). Perrenoud (1995) entende que o 

currículo real é a maneira como se consolida no cotidiano da escola o currículo 

prescrito. Para este mesmo autor, 

O currículo real nunca é a estrita realização de uma intenção 
do professor. As atividades, o trabalho escolar dos alunos 
escapa parcialmente ao seu controle, porque, no seu percurso 
didático, nem tudo é escolhido de forma perfeitamente consciente e, 
sobretudo, porque as resistências dos alunos e as eventualidades da 
prática pedagógica e da vida quotidiana na aula fazem com que as 
atividades nunca se desenrolem exatamente como estava previsto. 
(PERRENOUD, 1995, p.51). 
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Esses fatores descritos são decisivos para gerar no espaço escolar 

outro tipo de currículo, o oculto; aquele que não aparece em diretrizes e nem no 

planejamento do professor, no entanto é um tipo de currículo que professa o 

conhecimento que irá ser adquirido em meio às várias práticas em relação às 

atitudes, condutas, percepções que são vivenciadas tanto no espaço escolar quanto 

na sociedade de maneira geral. Sendo assim, o currículo oculto contribui para a 

apreensão de conhecimentos, determinando valores, anseios sem que seja 

necessário fazer parte dos programas previamente elaborados de currículo. 

Pensando conforme Sacristán, 

A acepção do currículo como conjunto de experiências planejadas é 
insuficiente, pois os efeitos produzidos nos alunos por um tratamento 
pedagógico ou currículo planejado e suas consequências são tão 
reais e efetivos quando podem ser os efeitos provenientes das 
experiências vividas na realidade da escola sem tê-las planejado, às 
vezes nem sequer ser conscientes de sua existência. É o que se 
conhece como currículo oculto. (2000, p.43). 

Ao explicitarmos o currículo prescrito, o currículo real e o currículo 

oculto como possibilidades para que o conhecimento aconteça em diferentes rumos 

e caminhos, percebemos que as inquietações acerca do currículo necessitam fazer 

com que este instrumento seja percebido como algo não estático, que está sempre 

em construção, e que a partir disso, como já está explicito em nossa pesquisa, são 

selecionados saberes e práticas que são construídos em contextos sociais, políticos, 

culturais, econômicos e pedagógicos e que necessitam ser trabalhados no espaço 

escolar.  

Outro aspecto que nos chamou atenção se deu com a confusão 

entre o sentido de currículo e Projeto Político Pedagógico (PPP), quando os 

professores representaram assim o conceito de currículo:  

É o projeto politico pedagógico da escola. (professor da Educação 
Infantil). 

É um meio em que a escola se orienta e organiza. (professor da 
Educação Infantil). 

Meio pelo qual a escola se organiza. (professor dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental).   
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Construção a partir do PPP. (professor dos Anos Finais do ensino 
fundamental). 

Organização da escola para poder trabalhar. (professor do Ensino 
Médio). 

Organização das propostas que devem ser desenvolvidas na escola. 
(professor do Ensino Médio).  

Os 12% dos docentes que expressaram que currículo é uma 

maneira de organização da escola, ou sendo mais diretos, dizendo que se tratava do 

PPP escolar, de certa maneira, imaginam o Projeto Político Pedagógico como sendo 

propriamente o currículo, uma vez que é sabido que o PPP é que está conectado 

diretamente com esta organização da escola que foi citada pelos docentes. 

Podemos dizer que, mesmo não tendo a magnitude do currículo, o PPP é um projeto 

primordial para a escola; aquele que se responsabiliza pela organização do tempo e 

espaço escolar. Desta forma, a finalidade deste dispositivo é propor ações, sempre 

sendo respaldado por pressupostos arquitetados por toda comunidade escolar. 

Nesta perspectiva,  

O projeto político-pedagógico ao se constituir em processo 
democrático de decisões preocupa-se em instaurar uma forma de 
organização [...] que supere os conflitos, buscando eliminar as 
relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a 
rotina do mando impessoal e racionalizado da burocracia que 
permeia as relações no interior da escola, diminuindo, os efeitos 
fragmentários da divisão do trabalho que reforça as diferenças e 
hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 1995, p.13). 

Neste sentido, o PPP é um meio de materialização do currículo, pois 

para buscar este planejamento democrático na escola, é necessário um 

entendimento prévio das concepções teóricas e curriculares que estabelecem a 

educação. Pensando conforme Gadotti (2000), não conseguimos arquitetar um 

projeto sem uma orientação política, teórica, isto é, um norte que nos faça 

compreender a importância social, econômica, política, cultural e pedagógica para 

ser refletido no PPP. Quando percebermos estas narrativas que estão presentes no 

currículo, tanto de modo explícito quanto implícito, ao mesmo tempo entenderemos 

que estas 
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[...] corporificam noções particulares sobre conhecimento, sobre 
formas de organização da sociedade, sobre os diferentes grupos 
sociais. Elas dizem qual conhecimento é legítimo e qual é ilegítimo, 
quais formas de conhecer são válidas e quais não o são, o que é 
certo e o que é errado, o que é moral e o que é imoral, o que é bom e 
o que é mau, o que é belo e o que é feio, quais vozes são 
autorizadas e quais não o são. (SILVA, 1995, p. 195).  

À vista disso, ao apresentarmos o pensamento dos professores 

conferindo ao currículo como sendo o PPP ou uma forma de organização da escola, 

cremos que estes docentes necessitam ver o currículo além desta “reflexão” 

uniforme, em que atribuem ao currículo como sendo uma organização formal da 

escola. Até mesmo o PPP imaginado pelos docentes ainda falta uma clareza e 

coerência no pensamento, uma vez que essa organização proposta por este 

instrumento tem que ser amplamente debatida, e sem estarmos muito bem 

fundamentarmos esse planejamento pode ser contraditório com as pretensões de 

uma educação verdadeiramente democrática e humanizadora. Claro que com isso 

não estamos querendo dizer que concepções teóricas e/ou curriculares são capazes 

de transformar o mundo, no entanto podem “[...] contribuir para sua transformação, 

mas para isso têm que sair de si mesma, e, em primeiro lugar, têm que ser 

assimiladas pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal 

transformação”.  (VAZQUEZ, 1977, p. 207). 

Diante desses fatores, cremos que a educação possui distintos 

objetivos quando pensamos na formação do ser humano, consequentemente a isso, 

ao ponderarmos acerca de um currículo para a formação humana, este necessita 

estar sempre aberto para a apreensão de conhecimentos significativos, 

conhecimentos que proporcione ao sujeito estranhar o mundo a sua volta e não se 

pautar em uma visão reducionista de sua formação. Dito isso, evidenciamos que em 

nossa próxima análise em que os professores representaram o sentido de currículo, 

será explicitada duas visões opostas, uma que vê este instrumento apenas como 

uma referência ou formação pessoal e outra visão mais ampla, que apresenta uma 

noção mais coerente de currículo com os propósitos da educação e da formação 

humana.    

Em um primeiro momento vemos que 8% dos docentes emitiram um 

juízo de currículo reduzindo o mesmo a um documento que apenas especifica dados 
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do indivíduo quanto à sua formação profissional ou acadêmica, como podemos notar 

nos discursos subsequentes: 

Entendo como um documento que consta os dados profissionais bem 
como formação de um cidadão. (professor da Educação Infantil). 

Acredito que é toda a bagagem que o aluno soma ao longo de sua 
vida escolar. (professor da Educação Infantil). 

Formação que a escola oferece aos professores. (professor da 
Educação Infantil). 

Nós formamos o nosso currículo no final do nosso curso. (professor 
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental).  

Formação básica que se deve ter. (professor dos Anos Finais do 
Ensino Fundamental).  

Sua vida escolar, cursos e contribuições. (professor dos Anos Finais 
do Ensino Fundamental).  

É o que aprendemos na graduação. (professor do Ensino Médio).  

De certa maneira, estes docentes que apresentaram estas 

representações qualificaram o currículo em seu sentido etimológico, uma vez que a 

palavra curriculum é de origem latina, e tem em seu significado curso, trajetória, um 

caminho da vida que é feito por um indivíduo ou por um grupo de pessoas 

(SACRISTAN, 2000). Pensando por este viés, o currículo terá como intuito 

responder justamente às representações que estão explícitas nos discursos dos 

professores, ou seja, será um resumo dos dados pessoais e profissionais do sujeito, 

com suas aptidões, experiências profissionais e formação acadêmica. Nesta 

acepção, além dos professores se enquadrarem dentro deste sentido de currículo 

quando pensam no mesmo, fazem com que a educação escolar seja apenas “[...] 

um percurso (sem reflexão) para os alunos [...], sendo o currículo seu recheio, seu 

conteúdo, o guia de seu progresso pela escolaridade”. (SACRISTAN, 2000, p.125, 

grifo nosso). 

Ao ser reduzido em um documento que tão-somente informa dados 

pessoais e profissionais, temos uma compreensão que este sentido de currículo irá 

ser consequentemente, um modo de mostrar o indivíduo como um ser empregável, 
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uma quase mercadoria para os postos de trabalho, sendo as instituições formadoras 

um espaço de treinamento que prepara esta mão-de-obra. Porém, reconhecemos 

que desde que seja refletido com consciência crítica, podemos sim perceber o 

currículo como uma trajetória, um caminho a ser percorrido, já que este documento 

também expõe em sua construção “histórias da vida”, histórias que se relacionaram 

a percursos, caminhos que foram trilhados e que ficou documentado, sejam na 

educação ou na sociedade como um todo. 

Ao termos ciência deste processo, veremos o currículo como um 

percurso que nos proporciona ponderar criticamente sobre nós mesmos, perceber 

nossa caminhada histórica enquanto indivíduo e sociedade, com nossas 

contradições, desigualdades, especificidades. Assim, muito mais que estabelecer o 

significado do currículo apenas como dados que servirão para uma qualificação para 

o trabalho, compreendemos que este tem que possuir um significado amplo, que 

oportuniza o desenvolvimento do ser humano nos vários âmbitos da sociedade. 

Reforçando este pensamento, Silva (2010) relata que o currículo pode se equivaler a 

um conjunto de experiências que o espaço educacional apresentará aos sujeitos, 

mas que também pode ser um componente de transformação ou conservação das 

relações de poder, uma vez que essa formação proporcionada por este espaço 

representa um tipo de conhecimento que é determinado pela construção do 

currículo. Concordamos quando Silva (2010) afirma que:  

O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. 
O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, 
nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja a identidade. O 
currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de 
identidade. (p.150) 

Portanto, o saber propiciado pelo currículo na formação humana não 

deve ser encarado apenas como um conquista individual, mas sim como uma 

oportunidade de constituição pessoal e que irá se refletir na vida social. Destarte, a 

formação humana tem que ser percebida em sua totalidade, isto significa pensar em 

um sentido de currículo que incorpore nossas inquietações. É ao mesmo tempo, 

uma circunstância para nos “[...] manter mobilizados para o desenvolvimento dos 

processos de aprendizagens, para conhecermos e para sermos desafiados para o 

uso do conhecimento”. (SANTIAGO, 2006, p. 77). Este pensamento com um sentido 
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amplo de currículo, guardada as devidas proporções, ficou evidente no relato de 8% 

dos professores pesquisados, como está claro nos seguintes discursos:  

O Currículo, não é imparcial, é social e culturalmente definido, reflete 
uma concepção de mundo, de sociedade e de educação, implica 
relações de poder, sendo o centro da ação educativa.  (professor da 
Educação Infantil).   

Faz parte do processo de aprendizagem, deve ser flexível e 
adaptável. (professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental).  

É o que sustenta a escola. (professor dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental).   

O currículo é o encaminhamento, a normatização dos nossos 
trabalhos é estar num constante diálogo, o nosso norte pra não 
banalizar o nosso trabalho, ele fundamenta nossas questões, dá 
encaminhamento pra possíveis pesquisas, ele faz com que o mais 
importante hoje quando se olha o currículo é levantar os 
questionamentos, por que aquele conteúdo? Por que aquela grade é 
tão ampla? Ou se não estão suprindo alguns itens, então ele 
possibilita essas questões que permitem um constante estudo. 
(professor do Ensino Médio). 

Mesmo que estes discursos apresentem diferentes maneiras de 

perceber o currículo, às vezes até de forma concisa, vemos que são significações 

coerentes quando refletimos acerca deste instrumento, pois o mesmo é uma 

construção social, no sentido de encontrar-se diretamente ligado a um contexto 

histórico, à determinada sociedade; sendo, portanto, um instrumento político-

pedagógico que está conectado à ideologia, à estrutura social, à cultura, ao poder e 

finalmente ao fazer pedagógico. Neste sentido, quando a nossa reflexão distingue-

se de uma percepção de currículo que está pautado em um ponto de vista restrito e 

inerte do que seja o saber, ao mesmo tempo esta reflexão proporcionará que fique 

constatada as tensões que originam a construção do currículo e que dão sentido ao 

mesmo, tornando-o um “organismo vivo”, flexível e adaptável às distintas realidades 

e necessidades do sujeito. Assim sendo, esse ato de perceber criticamente o 

conhecimento que dá sentido ao currículo,  

[...] exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. 
Requer sua ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma 
busca constante. Implica em invenção e em reinvenção. Reclama a 
reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo 
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qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe 
o „como‟ de seu conhecer e os condicionamentos a que está 
submetido seu ato. [...] Conhecer é tarefa de sujeitos [...]. E é como 
sujeito, e somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente 
conhecer. (FREIRE, 1992, p. 27). 

Por isso, é necessário um “desligamento” de pensamentos 

ambíguos e simplificados que restringem o currículo como sendo um percurso que 

determina somente qualificações individuais, com conteúdos disciplinares pré-

determinados e metodologias desconexas da realidade. O norte para onde aponta o 

currículo é abrangente, este sempre estará compreendido por intenções, é um 

processo resultante da convergência de distintas ações praticadas por diferentes 

atores, em períodos igualmente distintos. 

Diante disso, é necessária uma consciência crítica para que seja 

posta em destaque interesses e conhecimentos almejados pelos sujeitos que 

compartilham a educação escolar e desejam uma formação completa, que 

compreende diversos âmbitos da sociedade. Essa é uma maneira de “viver” o 

currículo na escola, isto é, ação e reflexão pela práxis, em que “[...] as práticas e as 

palavras têm sua história e refletem as atividades nas quais forjaram os significados 

que arrastam até nós, projetando-se em nossas ações e pensamentos, na forma de 

dar sentido à experiência”. (SACRISTAN; PÉREZ, 1998, p. 119). 

Nesta perspectiva, o currículo é um elemento articulador central, que 

“sustenta” o conhecimento escolar, é envolvido, entre outros fatores, por 

determinações sociais, políticas e pedagógicas em relação ao conhecimento 

educacional, assim necessita ser pensado criticamente para que sejam 

desvendados estes conhecimentos que são cercados de valores, disposições, 

intencionalidades e que constantemente são avaliados como legítimos. Cremos que 

o entendimento do professor acerca do currículo de forma global, irá proporcionar 

ações para que aconteça uma investigação explicitando por quem foi estabelecida 

esta validade e legitimidade do conhecimento e até que ponto esse conhecimento é 

verdadeiro e interfere em sua formação e em seu trabalho. Logo, “[...] a ação do 

ensino não pode ser considerada como um mero recurso instrumental, uma técnica 

para conseguir metas abstratamente, porque essas metas não podem ser qualquer 

fim [...]”. (SACRISTÁN, 1999, p. 44). 



123 

 

 

Dessa forma, compreender o currículo no contexto desta sociedade 

contemporânea que é perpassada por pretensões políticas, econômicas e sociais 

requer uma análise comprometida deste instrumento, para isso temos que repensar 

os fatores que interferem em um bom desenvolvimento tanto da formação quanto do 

trabalho docente para que ocorra uma compreensão crítica do currículo. Caso isso 

não ocorra, as acepções mais fundamentais da educação continuarão sendo 

deliberadas por pretensões politiqueiras de plantão, em que serão decididas 

políticas que definirão os rumos educacionais, e entre outros fatores, fixarão a 

formação e o trabalho docente em meio a pensamentos reducionistas, que não terão 

nenhuma obrigação com questões educacionais coerentes e com um currículo 

realmente educativo e libertador, cujo objetivo é o despertar uma consciência crítica 

e reflexiva no sujeito aprendente em relação ao mundo que o cerca. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em nossa reflexão a respeito da formação, do trabalho docente e do 

currículo na sociedade contemporânea, ficou compreendida certa dificuldade do 

professor em perceber criticamente os muitos fatores que perpassam esses temas, 

e, que são imprescindíveis para a constituição coerente do docente enquanto um 

sujeito que irá atuar diretamente na formação humana dentro dessa sociedade 

capitalista, a qual exerce grande influência no direcionamento do conhecimento.  

A partir das representações dos sujeitos de nossa pesquisa, ficou 

claro que no contexto atual os professores se manifestam de maneira, muitas vezes, 

distorcidas e fragmentadas sobre a realidade, ou seja, os mesmos tecem discursos 

imediatos que não demostram o essencial do ser e fazer docente e dos instrumentos 

que determinam a educação escolar, uma vez que suas representações ficaram 

imersas em características do senso comum, com visões romantizadas, 

individualizadas e acríticas. Essa visão fragmentada de perceber a educação mostra 

um professor que não consegue sair de um micro contexto, ou seja, este docente só 

“reflete” os fatores educacionais com um olhar fixo dentro do ambiente escolar, não 

relacionando estes elementos a um panorama mais amplo, abarcando a sociedade 

como um todo. 

No entanto, mesmo sabendo que o docente tem uma grande 

responsabilidade sobre os seus atos, não devemos culpabilizar somente os 

professores por essa visão fragmentada dos fatos educacionais. Por isso, cremos 

que muita dessas representações distorcidas e reducionistas que estão presentes 

na educação começa justamente com uma constituição (nos cursos de licenciatura) 

falha e desprovida de críticas na formação deste profissional. 

Hoje é normal a formação de professores e, por conseguinte, o 

trabalho docente ser realizado em meio a discursos oficiais que determinam o que “é 

melhor” para a formação humana. Normalmente, estes discursos quase sempre 

estão em concordância com políticas públicas que acompanham determinações de 

órgãos internacionais que ditam o que deve ser adotado como conhecimento válido. 

Por isso, quando não acontece um estranhamento desses discursos na formação de 

professores, os futuros profissionais acabam por internalizar um ideal dado de 
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sociedade, de escola, de aluno dentre outros fatores que contribuem para uma visão 

modesta e limitada do conhecimento que é oferecido.  

Isso traz uma infinidade de prejuízos para a educação e para todos 

os sujeitos que fazem parte deste processo, pois acontecem perdas que vão desde 

os conteúdos trabalhados até a uma apreensão coerente de conhecimentos 

políticos, pedagógicos, sociais, culturais, uma vez que esta visão fragmentada e 

linear contribui para que seja frustrada uma concepção de educação realmente 

crítica, que não desfigura a realidade. Assim, nesta sociedade, o homem é 

incorporado a uma existência intangível e fragmentada, na qual não consegue 

compreender os acontecimentos que se interpõe entre ele e a realidade. 

Entendemos que estas particularidades, nas quais se encontram 

condicionados um juízo de formação, de trabalho docente e de currículo, fazem 

parte de um plano neoliberal de educação, em que não temos políticas públicas e 

educacionais que pensem a educação de maneira séria e comprometida com o 

contexto social, ou seja, não temos um projeto de nação e sim apenas projetos 

partidários, que se empenham, quase que exclusivamente, em instituir uma 

concepção de nacionalidade sem cidadania (pertencer sem exercer); cujo discurso 

se direciona apenas na legitimação de uma suposta ordem social, que tem como 

intuito reforçar ações para criar no sujeito  um caráter passivo. 

Neste panorama acontecem pseudas construções “críticas” do 

currículo, quase sempre com discursos entusiásticos para que aconteça uma 

formação de professores que seja comprometida com o pedagógico e com o social. 

No entanto, são discursos que se tornam evasivos, já que essa conjuntura neoliberal 

que assola o país força uma prática docente com atitudes adversas e incompatíveis 

com o que prega os documentos oficiais e/ou os bancos dos cursos de licenciatura, 

onde, em raras exceções, os sujeitos não se opõem e não se colocam em posições 

de enfrentamento pela imposição de ideias e pontos de vista. Tornou-se quase 

natural o acatamento a hierarquias sem uma reflexão maior. Este é o quadro em que 

regras são efetuadas, são decididos regulamentos e normas que norteiam as ações 

dos sujeitos.  

Tendo como referência a canção “Roda Viva” de Chico Buarque, 

esta é uma situação que tem por intuito nos impedir de ter “voz ativa, no nosso 

destino mandar”, pois mesmo que aconteçam insurgências, sempre chega uma 
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“roda-viva e carrega o destino pra lá”. É um “ir contra a corrente”... Porém algo que 

se faz necessário na atual conjuntura de nossa sociedade. Por isso, 

compreendemos que as representações que foram objetos de nossa análise não 

devem ser constituídas como um tipo de avaliação para mostrar que os docentes 

são os únicos responsáveis por esse pensamento fragmentado que deturpa o 

entendimento da realidade educacional em sua totalidade. Os fatores que 

determinam essa representação necessitam ser percebidos por um ângulo amplo, já 

que há muitas vozes, explícitas e implícitas, que sentenciam os rumos da educação, 

atuando como uma “roda viva” que procura comprimir posições opostas.  

Esta sociedade neoliberal faz com que o cotidiano seja perverso, 

pois institui preceitos que determina ao sujeito o que deve ser seguido e pensado. 

Raras são as pessoas que o “[...] rompem ou o suspendem, concentrando todas as 

suas forças em atividades que as elevem deste [...] cotidiano e lhes permitam [...] a 

consciência do ser homem total, em plena relação com [...] a humanidade de seu 

tempo.” (CARVALHO, 2000, p. 23). Entendemos que este cotidiano imposto que 

força o sujeito a ser complacente com uma situação dada, estabelece 

[...] aos indivíduos um padrão de comportamento que apresenta 
modos típicos de realização, assentados em características 
específicas que cristalizam uma modalidade de ser do ser social no 
cotidiano, figurada especialmente num pensamento e numa prática 
peculiares. [...] Os constrangimentos da dinâmica cotidiana exigem 
que os indivíduos respondam a eles, sem pôr em causa a sua 
objetividade material. [...] A mesma dinâmica requisita dos indivíduos 
respostas funcionais às situações, que não demandam o seu 
conhecimento interno, mas tão somente a manipulação de variáveis 
para a consecução de resultados eficazes. (NETTO, 2000, p.68). 

Concordamos com Gramsci (2002), quando este diz que nesta 

situação o Estado age como um aparelho que amplia a força de quem detém o 

poder, monopolizando assim, as pretensões do dominador sobre os dominados por 

meio não apenas de atos repressivos e coercitivos, mas também pela persuasão e 

consentimento, sendo que a educação escolar é um meio para que este intento seja 

alcançado. Logo, o Estado é 

[...] concebido como organismo próprio de um grupo, destinado a 
criar as condições favoráveis à expansão máxima desse grupo, mas 
este desenvolvimento e esta expansão são concebidos e 
apresentados como a força motriz de uma expansão universal, de 
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um desenvolvimento de todas as energias 'nacionais', isto é, o grupo 
dominante é coordenado concretamente com os interesses gerais 
dos grupos subordinados e a vida estatal é concebida como uma 
contínua formação e superação de equilíbrios instáveis (no âmbito da 
lei) entre os interesses do grupo fundamental e os interesses dos 
grupos subordinados, equilíbrios em que os interesses do grupo 
dominante prevalecem [...]. (GRAMSCI, 2002, p. 41 e 42).  

Diante destes fatores, como considerações finais, relatamos que 

deixamos o nosso estudo não como uma verdade absoluta, mas sim como mais 

uma maneira de reflexão, principalmente da formação, do trabalho docente e do 

currículo, evidenciando que o ato de ensinar e aprender compreende um contexto 

além dos muros escolares, no qual é necessária uma junção (consciente e 

democrática) de vozes que questionem essas explicações comuns e reducionistas 

que desviam os conceitos e funções fundamentais da educação, para que assim 

sejam impossibilitados entre outros fatores, prejuízos de natureza política, social, 

econômica, cultural e pedagógica que impedem uma formação humana coerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

REFERÊNCIAS  
 

ALBORNOZ, Suzana. O Que é Trabalho. 4ª. Edição. São Paulo: Editora Brasileira, 
1986.  

ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. 3. ed. Lisboa: 
Presença, 1980.   

ALVES, F.C. A satisfação/insatisfação docente - Contributos para um estudo da 
satisfação/insatisfação dos professores efectivos do 3ª ciclo do ensino básico e do 
ensino secundário do distrito de Bragança. Dissertação de Mestrado. 1991.  
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, 
1991.  

APPLE, Michael W. Política Cultural e Educação. São Paulo: Cortez, 2000.  

_______. Ideologia e Currículo. Portugal: Porto Editora, 1999.  

ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad. de Roberto Raposo. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2001.  

ARISTÓTELES. A Política. Trad. Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002. 

ARROYO, Miguel G. Ofício de mestre: imagens e auto-imagens, 6.ª ed., Rio de 

Janeiro: Editora Vozes, 2002.  

AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira. 4.ed. São Paulo: Melhoramentos, 

1964.        

BAPTISTA, Maria das G. de A. A concepção do professor sobre sua função 
social: das práticas idealistas à possibilidade de uma ação crítica. 2008. 245f. Tese 
(Doutorado em Educação) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2008.    

BARBOSA, Maria S. T. História da Educação. São Luís: UemaNet, 2010.   

BASTOS, Maria H. C. A formação de professores para o ensino mútuo no 
Brasil: O “Curso normal para professores de primeiras letras do Barão de Gérando 
(1839)”. História da Educação. ASPHE/FaE/UFPel, Pelotas, abr. 1998.  

BAUMANN, Zygmunt. A sociedade individualizada: vidas contadas e histórias 
vividas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.  

_______. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.   



129 

 

 

_______. Vida LÍquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.   

BERNSTEIN, B. A estruturação do discurso pedagógico: classe, códigos e 

controle. Vozes: Petrópolis, 1996.   

_______.  Pedagogía, control simbólico e identidad: teoria, investigación y crítica. 

Madrid: Ediciones Morata, 1998. 

BÍBLIA. A Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamento. Tradução de João Ferreira 

de Almeida. Edição rev. e atualizada no Brasil. Brasília: Sociedade Bíblia do Brasil, 
1969.  

BOWLES, S., & GINTIS, H. Schooling in capitalist America. New: York: Basic 
Books, Inc., Publishers, 1976.   

BOURDIEU, P.; PASSERON, J. C. A reprodução: elementos para uma teoria do 
sistema de ensino . Trad. Reynaldo Bairão. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.  

BOURDIEU, Pierre. Pontos de referências. In: _______. Coisas ditas. Tradução 
Cássia Silveira e Denise Pegorim. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

BRANDÃO, Carlos R. O que é Educação. São Paulo: Brasiliense, 2004.  

BRASIL. Decreto-Lei nº 5.692, de 11 de Agosto de 1971. Fixa as Diretrizes e 

Bases para o Ensino de 1º e 2º graus e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm. Acessado em: 07 de jan. de 
2015.  

BRAVERMAN, H. Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no 

século XX. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.  

BRUSCHINI, C.; AMADO, T. Estudos sobre mulher e educação. Cadernos de 

Pesquisa. São Paulo, n. 64, fev., 1988. p. 4-13. 

CAMBI, Franco. História da pedagogia. São Paulo: Editora Unesp, 1999.   

CANEN, Ana;  OLIVEIRA, Ângela M. A. de. Multiculturalismo e currículo em ação: 
um estudo de caso. Rev. Bras. Educ. [online]. 2002, n.21, pp. 61-74.   

CARMO, P. S. A ideologia do trabalho. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1996. 

CARVALHO, Maria do Carmo Brant de. O conhecimento da vida cotidiana. Base 

necessária á prática social. In: CARVALHO, Maria do Carmo Brant de.; NETTO, 

José Paulo. Cotidiano: conhecimento e crítica. – 5. ed. – São Paulo, Cortez, 2000.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm


130 

 

 

 

CASTRO, Michele G. B. de. Uma retrospectiva da formação de professores: 

histórias e questionamentos. VI Seminário da Redestrado - Regulação Educacional 
e Trabalho Docente 06 e 07 d e novembro de 2006 – UERJ - Rio de Janeiro –RJ.   

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 5. ed. São 
Paulo: Prentice Hall, 2002.  

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em Ciências humanas e sociais. São Paulo: 
Cortez, 5 ed. 2001.  

COMENIUS, Jan Amós. Didática Magna. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.  

CORSATTO, Marcos Luciano. Princípios pedagógicos e administrativos de La 
Salle no Guia das Escolas Cristãs. São Paulo: [s.n], 2007. 

CURY, Carlos Roberto Jamil. Educação e contradição. 2. ed. São Paulo: Ed. 

Cortez: Autores Associados, 1986.  

DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez, Brasília, DF: 

MEC/UNESCO, 1998.  

DEWEY, John. Democracia e educação. Tradução de Godofredo Rangel e Anísio 

Teixeira. 3° ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1959.  

DUARTE, N. O bezerro de ouro, o fetichismo da mercadoria e o fetichismo da 
individualidade. In: _____ (org.) Crítica ao fetichismo da individualidade. São 
Paulo: Autores Associados, 2004. 

DURÃES, Sarah Jane Alves. Aprendendo a ser professor(a) no século XIX: algumas 
influências de Pestalozzi, Froebel e Herbart. Educação e Pesquisa, São Paulo, 

v.37,n.3, p. 465 - 480, set./dez. 2011.  

DURKHEIM, Émile. Da Divisão do Trabalho Social; As regras do Método 
Sociológico; O suicídio; As Formas Elementares da Vida Religiosa. Tradução de 
Carlos Alberto Ribeiro de Moura.- Os Pensadores – 2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 

1978.   

_______. Da divisão do trabalho social. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.   

ECCO, Idanir. Por que ser professor? Ou das razões que motivam a escolha da 
profissão docente. Erechim, RS: web artigos, 2010. Disponível em: 
<http://www.webartigos.com/articles/39528/1/POR-QUE-SER-
PROFESSOR/pagina1.html>. Acesso em: 21/03/2015.  



131 

 

 

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. 
Apostila.   

FRANCO JÚNIOR, Hilário. A Idade média: nascimento do ocidente.  2. ed. São 
Paulo : Brasiliense, 2001.   

FREIRE, Paulo. A educação na cidade. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

_______. Extensão ou comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.  

_______. Pedagogia do Oprimido. 17ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.    

_______. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo, Paz e Terra, 1997. 

_______. Professora sim, tia não. São Paulo: Olho d‟Água, p. 47, 1993.  

FREITAS, Helena C. L. Formação de Professores no Brasil: 10 anos de embate 
entre projetos de formação. Revista Educação e Sociedade. Campinas, vol 23, nº 

80, setembro/2002. Disponível em: Disponível em http://www.cedes.unicamp.br. 
Acesso em: 04/01/2015.  

GADOTTI, Moacir A escola e o professor: Paulo Freire e a Paixão de Ensinar. - 1. 
ed. – São Paulo : Publisher Brasil, 2007. 

_______. Boniteza de um sonho: ensinar e aprender com sentido. Novo 
Hamburgo: Feevale, 2003.  

_______. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. – 7ed. - São 
Paulo: Cortez: Autores Associados, 1990.  

GIDDENS, A. Modernidade e identidade. (P. Dentzien, Trad.). Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar. 2003.   

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 1999.  

GIROX, Henry. Cruzando as fronteiras do discurso educacional: novas políticas 
em educação. Porto Alegre, Artes Médicas, 1999.    

_______. Os professores como intelectuais. Porto Alegre: Artmed, 1997.   

_______. Poder e resistência na Nova Sociologia da Educação: para além das 
teorias da reprodução social e cultural. In: Henry Giroux. Pedagogia Radical: 
Subsídios. São Paulo: Cortez, 1983, p. 31-55.  



132 

 

 

GORTON, R.A. Teacher Job Satisfaction. In: Encyclopedia of Educational 
Research. Editado por H. E. Mitzel. Nova Iorque: The Free Press. Vol 4, 1982.  

GRAMSCI, A. Cadernos do cárcere. Tradução Carlos Nelson Coutinho, (2ªed.). Rio 
de Janeiro, Civilização Brasileira, 2001. Vol. I. 

_______. Cadernos do Cárcere. Maquiavel. Notas Sobre o Estado e a Política. Rio 

de Janeiro, Civilização Brasileira, 2002. Vol. III. 

_______. Concepção dialética da História. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 
1978.   

_______. Introdução ao estudo da Filosofia: A Filosofia de Benedetto Croce. Rio 
de Janeiro, Civilização Brasileira, 1999.  

GRANT, N., (2000). Multicultural education in Scotland. Edinburgh: Dunedin 
Academic Press.   

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da 
Silva; Guacira Lopes Louro. 10ª. Ed. Rio de Janeiro: Editora DP&A, 2005.  

HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do espírito. Petrópolis: Vozes, 1988. 

HELLER, A. O Homem do Renascimento. Portugal, Lisboa: Editorial Presença, 

1982.   

HERBART, Johann Friedrich. Esbós per a um curs de pedagogia. Barcelona: 

Eumo, 1987.   

HILGENHEGER, Norbert. Johann Herbart. Tradução e organização: José 

Eustáquio Romão. – Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.   

HORNBURG, Nice. SILVA, Rubia da. Teorias sobre currículo: uma análise para 
compreensão e mudança. Revista de divulgação técnico-científica do ICPG.  Vol. 
3 nº10 jan- jun./2007. 

HYPÓLITO, Álvaro Moreira. Trabalho docente, classe social e relações 
de gênero. São Paulo: Papirus, 1997. 

KONDER, Leandro. Marx – vida e obra. 7.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. 

_______. O que é dialética. São Paulo: Brasiliense, 2008. 

KOSIK, Karel. Dialética do Concreto. 4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.  



133 

 

 

LOURO, G. L. Gênero e magistério: identidade, história, representação. In: CATANI, 
D. B. et alii (Orgs.). Docência, memória e gênero: estudos sobre formação. São 

Paulo: Escrituras Editora, 1997. 

MAINARDES, Jefferson; STREMEL, Silvana. A Teoria de Basil Bernstein e algumas 
de suas contribuições para as pesquisas sobre Políticas Educacionais e 
Curriculares. Revista Teias v. 11, n. 22, maio/agosto 2010.   

MARX, K; ENGELS, F. A ideologia alemã. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.    

_______. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo, Boitempo, 2004.   

_______. O Capital – Crítica da Economia Política. Livro primeiro, tomo 1. São 
Paulo: Nova Cultural, 1996. 

_______. O Capital – Crítica da Economia Política. Livro Primeiro – O Processo de 
Produção do Capital – Volume I. 4ª edição, 1890, Rio de Janeiro: Editora Civilização 
Brasileira S.A., 2008.   

_______. O capital: Teorias da mais-valia: história crítica do pensamento 

econômico. Livro 4. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.   

_______. Trabalho alienado. In: FROMM, E. Conceito marxista do homem. 8. ed. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1983. pp. 89-102.  

MCLAREN, P. A vida nas escolas: uma introdução à Pedagogia crítica nos 

fundamentos da Educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.   

MENDES, J. M. R.; BELLINI, M. I. B. Textos e contextos: perspectivas da produção 

do conhecimento em Serviço Social. Jussara mariia Rosa Mendes; Maria Isabel 
Barros Bellini (Orgs.). Porto Alegre:  EDIPUCRS, 2004.   

MERCADO, Luís Paulo Leopoldo. Formação Continuada de professores e Novas 
tecnologias. Maceió: Edufal, 1999.    

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade. 23. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 

MORAES, Vinícius de. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Ed. A Noite, 1960. 

MOREIRA, A. F. B.;  CANDAU, V. M. Educação escolar e cultura(s): construindo 
caminhos. Rev. Bras. Educ. [online]. 2003, n.23, pp. 156-168.  

_______. Currículo e Programas no Brasil. Campinas, SP: Papirus, 1995.    

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MOREIRA,+ANTONIO+FLAVIO+BARBOSA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CANDAU,+VERA+MARIA


134 

 

 

_______.; SILVA, T. T. (Orgs.). Currículo, cultura e sociedade. São Paulo: Cortez, 
1994.   

MOSCOVICI, Serge. A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1978.  

NAGLE, Jorge. Educação e Sociedade na Primeira República. São Paulo: EPU, 
Rio de Janeiro: Fundação Nacional do Material Escolar, 1990.   

_______. O Brasil Republicano, v.2: sociedades e instituições (1889-1930) por 
Sérgio Pinheiro – 7. ed. - Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.  

NEIRA, M. G. Ensino de Educação Física. São Paulo: Thomson Learning, 2007.  

_______; NUNES, M. L. F. Pedagogia da cultura corporal: crítica e alternativas. 

São Paulo: Phorte, 2006. 

NETTO, José Paulo. Para a crítica da vida cotidiana. In: CARVALHO, Maria do 

Carmo Brant de.; NETTO, José Paulo. Cotidiano: conhecimento e crítica. – 5. ed. – 

São Paulo, Cortez, 2000.  

NÓVOA, A. O passado e o presente dos professores. In: NÓVOA, António. 
Profissão Professor. Porto: Porto Editora, 1995.    

_______. O processo histórico de profissionalização do professorado. In: NÓVOA, 
A.. (Org.) Profissão professor. 2ªed. Porto: Porto Editora, 1995.    

OLIVEIRA, M. S. B. S. Representações sociais e sociedades: a contribuição de 
Serge Moscovici. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 19, n. 55, 
p. 180-186, jun. 2004.  

PARAÍSO, M. A. Pesquisas pós-críticas em educação no Brasil: esboço de um 
mapa. Cadernos de Pesquisa. 2004. Maio-Ago; 34 (122): 283-303. 

PEDRO, Lívia Carvalho. História da Companhia de Jesus no Brasil. Biografia de 
uma obra. 2008. 115 f. Dissertação (Mestrado em História) - Programa de Pós-
Graduação em História, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008.   

PERRENOUD, Pierre. Currículo real e trabalho escolar. In: Ofício de aluno e 
sentido do trabalho escolar. Porto: Porto Editora, 1995. p. 39-71. 

PIMENTA, S. G. "Formação de professores: Saberes da docência e identidade do 
professor. In: FAZENDA, 1. (org.). Didática e interdisciplinaridade. Campinas, São 
Paulo: Papirus, 1998.  



135 

 

 

RAMOS, Marise. . Concepção do Ensino Médio Integrado. In: SEED. Concepção de 

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. Curitiba, 2008. Mimeo.  

REIS, Sólon Borges dos. O problema da Educação. IN: Revista do Professor, nº 
41, setembro de 1958.   

ROSENDO, Ana Paula. Notas sobre o Iluminismo na Escola. Covilhã: 
Universidade da Beira Interior, 2009. Coleção: Artigos LUSOSOFIA.  

SACRISTÁN, J. Gimeno; O Currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed., Porto 
Alegre: Art Med, 2000.    

_______; PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e transformar o ensino. Trad. 
Ernani F. da F. Rosa. 4 ed. Porto Alegre: ArtMed, 1998.  

_______. Poderes instáveis em educação. Trad. Beatriz Affonso. Porto Alegre: 
Artes Médicas Sul, 1999. 

SALAMITO, Jean-Marie. Trabalho e trabalhadores na obra de Santo Agostinho. In: 
MERCURE, D.; SPURK, J. (Orgs.). O trabalho na história do pensamento 
ocidental. Petrópolis: Vozes, 2005.  

SANTIAGO, E. Formação, Currículo e Prática pedagógica em Paulo Freire. In: 
NETO, Batista José de. E SANTIAGO, Eliete Maria (Orgs.). Formação de 
professores e prática pedagógica. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Ed. 

Massangana, 2006.  

SARTRE, J. P. Questão de método. In: SARTRE, J. P. Sartre. 3. ed. São Paulo, 

Nova Cultural, 1987.   

SAVIANI, Dermeval; DUARTE, Newton. A formação humana na perspectiva 
histórico-ontológica. Revista Brasileira de Educação. v. 15, n. 45, set./dez. 2010. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v15n45/02. Acessado em: 06/04/ 2015.  

_______. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 10ª ed. São 
Paulo: Cortez: Autores Associados, 1991. 

_______. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses 
sobre a educação política. Campinas: Autores Associados, 2003. (Coleção 
Polêmicas do nosso tempo; vol. 5).    

_______. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no 
contexto brasileiro. Revista Brasileira de Educação, v. 14 n. 40, jan./abr. 2009.  

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v15n45/02


136 

 

 

_______. O legado educacional do “longo século XX” brasileiro. In: SAVIANI, 
Dermeval (et. al.). O legado educacional do século XX no Brasil. Campinas, SP: 

Autores Associados, 2004.  

_______. Pedagogia histórico-crítica: Primeiras aproximações, 5ª ed. São Paulo, 

Autores Associados, 1995.   

SEMPRINI, A. Multiculturalismo. São Paulo: EDUSC, 1999.   

SILVA, Ezequiel Theodoro da. Magistério e Mediocridade. 5.ª edição – São Paulo, 
Cortez, 2001. – (Questões da Nossa Época; v.3).    

SILVA, Jaciane Fernandes da. Pressupostos históricos da formação de 
professores no Brasil. 2014. 30 p. Trabalho de Conclusão de curso (Graduação 

em Pedagogia). Universidade Estadual da Paraiba, Centro de Humanidades, 2014.    

SILVA, T. T. Currículo e identidade social: territórios contestados. In: SILVA, T. T. 
(Org.). Alienígenas na sala de aula. Petrópolis: Vozes, 1995.  

_______. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2010. 

SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre a sua natureza e suas 

causas. São Paulo: editora Abril cultural, 1983 

_______. Coleção os Economistas. Trad. João Baraúna, São Paulo: Nova Cultural, 

1986.  

SOËTARD, Michel. Jean-Jacques Rousseau. Tradução: Verone Lane Rodrigues 

Doliveira. – Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.   

TEIXEIRA, Anísio. Filosofia e educação. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 33, n. 75, p. 14-27, 1959.  

THERRIEN, Jacques. Saber da experiência, identidade e competência Profissional: 
como os docentes produzem sua profissão. In: Revista Contexto e Educação, Ed. 
UNIJUI, vol.12, nº 48, 1997. p.7-36.   

TOMAZI, Nelson D. Sociologia para o Ensino Médio. 2ª ed. São Paulo, 2010. 
Editora Saraiva.  

TYLER, R. W. Princípios básicos de currículo e ensino. Tradução de Leonel 
Valtandro. 9ª ed. Porto Alegre: Globo, 1986.  

VÁZQUEZ, Adolfo S. As Ideias Estéticas de Marx. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1968.   



137 

 

 

_______. Filosofia da práxis. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.   

VEIGA, Ilma Passos (org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma 

construção possível. 13ª ed Campinas: Papirus, 1995.  

VIEIRA, Jarbas Santos. Política educacional, currículo e controle disciplinar: 
implicações sobre o trabalho docente e a identidade do professorado. In: Currículo 
sem fronteiras, v.2, n.2, p. 111-136, Jul./Dez. 2002.  

VILLELA, Heloisa de O. S. O mestre-escola e a professora. In: LOPES, E.; FARIA 
FILHO, L.;VEIGA,  Cyntia  (org.). 500 anos de educação no Brasil. 2ªed.  Belo 

Horizonte/MG: Autêntica, 2000, 95-134.  

WEBER, M. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Edição Revisada. 

São Paulo: Editora Martin Claret, 2004.  

WOOD, Ellen Meiksins. O que é a “agenda pós-moderna”?. In: WOOD, Ellen M 
eiksins; FOSTER, John Bellamy (orgs.). Em defesa da História: Marxismo e pós-
modernismo. Trad. Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.  

YOUNG, Michael. Knowledge and control: new directions for the sociology of  
education. Londres:Collier-Macmillan,1971 

_______. Para que servem as escolas? Educação & Sociedade, v. 28, n. 101, p. 
1287-1302, 2007. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/es/v28n101/a0228101.pdf>. Acesso em 23 de dezembro de 
2014.  

ZANARDINI, Isaura Mônica Souza. Reflexões sobre a reforma do Estado e o 
processo de rearticulação do capital. In: Revista HISTEDBR on-line, n. 12, dez.de 

2003.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Universidade Estadual      

de Londrina 

136 

 

 

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Titulo da pesquisa: “.Currículo, Formação e Trabalho Docente: um campo de 

possibilidades para pensar as práticas cotidianas como espaços/tempos ” 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “Currículo, 

Formação e Trabalho Docente: um campo de possibilidades para pensar as 

práticas cotidianas como espaços/tempos”, realizada em “Londrina, no Colégio 

de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina”. O objetivo da pesquisa é:  “a) 

Compreender as representações dos professores no que se refere aos sentidos de 

currículo, conhecimento e trabalho docente construídos no cotidiano da escola.  b) 

Identificar por meio do exercício da docência os limites e possibilidades que os 

professores tem enfrentado em relação ao currículo, formação e trabalho docente”. 

A sua participação é muito importante e ela se dará da seguinte forma: será 

entregue a cada professor um questionário com questões fechadas e abertas e 

agendaremos um horário para fazer uma entrevista semiestruturada, tendo como 

parâmetro, compreender as relações entre currículo, formação e trabalho docente. 

Sendo assim, elegemos o método dialético, como base para este estudo, tendo 

como premissa a própria realidade, buscando os movimentos que a compõem a fim 

de compreender o que está obscuro e confuso para chegar ao conceito do todo, 

abarcando as suas determinações e relações. Para a coleta de informações, a 

técnica base vai ser o questionário, a observação e a entrevista semiestruturada, 

contendo os seguintes aspectos a serem investigados: a) caracterização das 

tendências atuais referentes ao currículo, a formação do professor e o trabalho 

docente; b) caracterização dos modelos de formação inicial e continuada que têm 

sido disponibilizados ao professores dos diferentes níveis de ensino na rede 

estadual do Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina  e seus 

impactos na prática docente; c) levantamento de aspectos históricos relativos à 

formação inicial e continuada de professores; d) investigação sobre as influências 

das atividades de formação continuada, na prática docente dos professores; e) 

identificação dos obstáculos evidenciados no cotidiano escolar nos diferentes níveis 

de ensino; f) caracterização dos saberes mobilizados e as práticas pedagógicas de 

docentes nos diferentes níveis de ensino; g) reconstrução das trajetórias da inicial e 

formação continuada dos professores, buscando compreender as representações 

sociais e o modo de constituição dessas trajetórias; h) identificar a concepção 
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teórico e pratica do professor no que se refere  ao trabalho docente. A observação 

da realidade, a pesquisa bibliográfica, documental e de campo vai ser de 

fundamental importância  para o entendimento do objeto a ser pesquisado.  

Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente 

voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer 

momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. 

Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os fins desta 

pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a 

preservar a sua identidade. 

Os benefícios esperados são: contribuir, em primeiro lugar, para a 

reflexão dos participantes da pesquisa, podendo assim, auxiliar os mesmo a 

repensar de maneira critica o cotidiano da escola. Os resultados parciais e finais 

poderão ampliar essa contribuição, pelo compromisso dos pesquisadores de dar 

retorno à realidade investigada. Do ponto de vista da IES, pensamos poder contribuir 

para uma ampla reflexão sobre o Currículo, a Formação e o Trabalho docente, a 

partir das questões envolvendo tais aspectos que pudermos desvendar. 

Pretendemos também, instigar e inspirar outros professores e/ou pesquisadores a 

pensar nestes aspectos como relevantes na construção de uma educação pautada 

na emancipação intelectual do sujeito. Também acreditamos que nossa 

investigação, com seus desdobramentos, poderá mesmo vir a constituir-se numa 

linha de pesquisa do grupo ora instituído, ampliando as contribuições para as 

discussões da área da Didática, junto aos intelectuais no âmbito nacional, quando 

iniciarmos a divulgação dos resultados de nosso estudo. 

Informamos que o(a) senhor(a) não pagará nem será remunerado 

por sua participação. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes 

da pesquisa serão ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de 

sua participação na pesquisa.  

Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos 

pode nos contactar (Adriana Regina de Jesus, Rua Vigiliato José da Cunha, 685 – 

Jardim Alpes, telefone: 99581105, e-mail: adrianatecnologia@yahoo.com.br), ou 

procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Estadual de Londrina, na Avenida Robert Kock, nº 60, ou no telefone 

33712490. Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma 

delas, devidamente preenchida e assinada entregue a você. 

 

 

      Londrina, 22 de abril de 2012. 
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Adriana Regina de Jesus 

Pesquisador Responsável 

RG: 5.921031-9 

 

 

_____________________________________ (nome por extenso do sujeito de 

pesquisa), tendo sido devidamente esclarecido sobre os procedimentos da 

pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa descrita acima.   

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________ 

Data:___________________ 

 

 

Obs: Caso o participante da pesquisa seja menor de idade, deve ser incluído o campo para 

assinatura do menor e do responsável. 
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Apêndice B - Questionário para a pesquisa de campo 

 

I - Identificação 

 

1.1 Nome :                                                                   nº: (Que vamos atribuir):                
1.2 Idade: 
1.3 Sexo:      
1.4 Estado civil: 
1.5 Tem filhos? (  ) sim. Quantos?_____  (  ) não            
1.6 Possui Graduação em:   

( ) Licenciatura ( ) Bacharelado ( ) Outro título obtido 

___________________________________________________________________ 

1.7 Possui Pós-graduação 

(  ) Especialização em:_________________________________________________   

(  ) Mestrado em: _____________________________________________________ 

(  ) Doutorado em: ____________________________________________________ 

(  ) Pós-doutorado em: _________________________________________________ 

(  ) Outros cursos associados à docência. Quais?   

 

II – ORIGEM SÓCIO-CULTURAL 

2.1) Escolaridade do Pai: 

( ) Analfabeto 

( ) Ensino Fundamental (1º grau) incompleto 

( ) Ensino Fundamental (1º grau) completo 

( ) Ensino Médio  incompleto 

( ) Curso Superior incompleto 

( ) Curso Superior completo 
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( ) pós-graduação 

( ) Não declarado 

2.2) Escolaridade da Mãe: 

( ) Analfabeta 

( ) Ensino Fundamental (1º grau) incompleto 

( ) Ensino Fundamental (1º grau) completo 

( ) Ensino Médio incompleto 

( ) Ensino Médio completo 

( ) Curso Superior incompleto 

( ) Curso Superior completo 

( ) pós-graduação 

( ) Não declarado 

 

2.3) Profissão do Pai: ________________________________________________ 

 

2.4) Profissão da Mãe: _______________________________________________ 

 

III – CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS 

 

3.1 Local onde mora: 

( ) Vila:___________________________________________________________ 

( ) Bairro:_________________________________________________________ 

( ) Setor:_________________________________________________________ 

(  ) Centro 
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( ) Outros:________________________________________________________ 

 

 

3.2 Renda familiar: 

( ) menos de três salários mínimos; 

( ) de três a cinco salários mínimos; 

( ) de seis a dez salários mínimos: 

( ) de dez a quinze salários mínimos: 

( ) mais de quinze salários mínimos. 

 

IV - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO E FORA DELA 

 

4.1 Há quanto tempo você trabalha na área educacional?___________________ 

4.2 Nível de ensino e tempo de experiência em que atua  e/ou atuou:  

 

(  ) Educação Infantil  - Tempo de experiência: 

___________________________________________________________________ 

(  ) Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Tempo de experiência: 

__________________________________________________________ 

(  ) Anos Finais  do Ensino Fundamental - Tempo de experiência: 

___________________________________________________________________ 

( ) Ensino Médio  - Tempo de experiência: 

___________________________________________________________________ 

(  ) Educação Profissional - Tempo de experiência: 

___________________________________________________________________ 

( ) Graduação - Tempo de experiência: 

___________________________________________________________________ 
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( ) pós-graduação Lato Sensu (Especialização) - Tempo de experiência: 

___________________________________________________________________ 

(  ) Pós-graduação (Mestrado ou doutorado) - Tempo de experiência: 

___________________________________________________________________ 

4.3) Que tipo de vínculo possui com a Instituição? 

(  ) efetivo 

(  ) temporário  

 

4.4) Qual (is) DISCIPLINA Ministra?  

 

4.5) Já passou ou passa por experiências na administração? 

 

( ) Não. Por quê? _________________________________________________ 

 

( ) Sim. Qual?____________________________________________________ 

 

4.5) Além da instituição que trabalha, você desenvolve alguma atividade em 

outro local? 

 

( ) Não 
( ) Sim.   Qual?____________________________________________________ 

 

4.6) Já desenvolveu trabalho fora da educação? 

( ) Não 

( ) Sim. Qual?_____________________________________________________ 
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4.7) Jornada de Trabalho: 

( ) 20 horas semanais ( ) 40 horas semanais  (  ) 60 horas 

 

 

 4.8) Salário 

( ) menos de um salário mínimo; 

( ) três salários mínimos; 

( ) um salário mínimo;  

( ) mais de três salários mínimos; 

( ) dois salários mínimos;  

( ) outro: _______________________ 

 

 4.9) Como professor, qual o produto do seu trabalho? Assinale a alternativa 

que você acha mais significativa.  

(  ) Ensino 
(  ) Pesquisa 
(  ) Extensão 
(  ) União entre ensino, pesquisa e extensão 
 
 
4.10) Hoje como você se sente ao realizar o seu trabalho: 

(  ) Realizados ( em todos os sentidos: financeiramente, profissionalmente...)  

(  ) Estressados ( com muitas atividades, sem tempo para realização pessoal...)  

(  ) Cobrados por produtividade (publicação e pesquisa) 

(  ) Alienados ( sem sentido de pertencimento profissional)  

 

V – ATIVIDADES CULTURAIS 
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5.1) Tem livros em casa? 

( ) Sim (menos de 50 volumes) 

( ) Sim (entre 50 e 100 volumes) 

( ) Sim ( mais de 100 até 300 volumes) 

( ) Sim ( mais de 300 volumes) 

 

5.2) De quais atividades culturais você 

participa?___________________________ 

 

5.3) Participa de congressos, encontros, conferências etc. voltados para Educação? 

( ) Nunca  

( ) Raramente 

 ( ) Algumas vezes  

( ) Frequentemente 

( ) Pública Municipal 

( ) Particular 

 

VI– REFERÊNCIAS POLÍTICO - SOCIAIS 

 

6.1 É Sindicalizado ? 

( ) Não. Por 

quê?_______________________________________________________ 

 

( ) Sim. Por 

quê?_______________________________________________________ 
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 6.2) Votou na última eleição para o Sindicato da sua categoria ? 

 

( ) Não. Por quê?_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

( ) Sim. Por quê ?_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6.3) Pertence ou pertenceu à diretoria de alguma entidade representativa ? 

( ) Não Por que?  

( ) Sim. Por que? Qual (is)?  

 

6.4) Participa de algum movimento social ? 

( ) Não: Por quê?__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

( ) Sim: Qual(is)?__________________________________________________ 

 

6.5) É simpatizante de algum partido político ? 

( ) Não. Por quê?  

( ) Sim: Por que? Qual(is)?___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 6.6) Atualmente está filiado a algum partido político? 
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( ) Não. Por quê? 

( ) Sim: Qual? E Por que é filiado _______________________________ 

 

 

 
7) Como e por que você se tornou professor? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8) Está satisfeito ou insatisfeito com essa profissão? Justifique a resposta 

indicando os motivos.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9) O que você entende por  currículo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10) Na elaboração de currículos sempre têm conhecimentos que devem fazer 

parte da proposta curricular e também os que devem ficar fora.   Como você 

analisa os procedimentos de seleção dos conteúdos que devem estar 

presentes nos currículos. 

(  ) Ruim 
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(  ) Regular 

(  ) Bom 

(  ) ótimo 

(  ) excelente 

 

Justifique sua resposta:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11) Tendo como parâmetro seu dia-dia em sala de aula, você entende que o seu 

curso de graduação e ou pós graduação contribui para sua atuação docente?  

(  ) Não. Por quê? 

(  ) Sim. Por quê? Em que?  

 

12) Observações finais: (acrescente o que julgar pertinente) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - QUESTÕES DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS 

PROFESSORES  

Questão 01: Está satisfeito com a profissão docente? Justifique a resposta 

indicando os motivos da sua satisfação ou insatisfação. 

Questão 02: Como você caracteriza o aluno e o professor desta sociedade 

contemporânea? Explique. 

Questão 03: Quais os principais fatores que interferem de maneira positiva e 

negativa no desenvolvimento do seu trabalho? 

Questão 04: Tendo como parâmetro a sua formação acadêmica, você se acha 

preparado para desenvolver metodologias significativas no contexto da sala de aula 

que possam contribuir na formação do aluno? Justifique sua resposta. 

Questão 05: As condições de trabalho na escola permitem que você realize um 

ensino de qualidade? Por quê? 

Questão 06: Como você percebe seu trabalho enquanto professor? 

Questão 07: A sua disciplina contribui na formação do aluno enquanto cidadão 

crítico desta sociedade? Justifique sua resposta. 

Questão 08: Como você percebe a representação do ser docente na atual 

sociedade e nas políticas educacionais? Justifique a resposta. 

Questão 09: O que você entende por currículo? 

 




