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RESUMO 

 

 

O trabalho investiga os elementos estruturantes dos movimentos identitários de professores 

não-militares e militares professores subordinados a um conjunto de normas e regras de 

orientação da ação que inclui práticas de poder peculiares decorridas dos princípios ligados 

à hierarquia e à disciplina militar, aliando-os aos pressupostos teóricos sobre as 

micropolíticas do cotidiano. Nesta investigação, primeiro apresentamos a estrutura, isto é, 

o conjunto de normas e regras que orientam as ações sociais e de trabalho dos sujeitos. Na 

sequência às formas segundo as quais os professores praticam as diretrizes, as analisam, as 

interpretam e as praticam reinterpretativamente, mediante ações organizadas. No 

estabelecimento do diálogo da estrutura com a ação buscamos pelas práticas de poder a ele 

inerentes (WEBER, 2009; FRIEDBERG, 1993, ELIAS, 2008). A metodologia consta das 

técnicas: consulta documental, questionário, entrevista semiestruturada e observação 

diretiva. Os resultados indicam ocorrer, na escola, práticas de poder elementares 

mando/obedeça e relacional-reflexivas e que o diálogo estrutura-ação mediado por tais 

práticas de domínio é responsável em primeiro lugar por um modelo tríptico de gestão da 

ação, isto é, burocrático, anárquico-organizado e cultural (FRIEDBERG, 1993; LIMA, 

2006). Em segundo lugar, influencia as pertenças profissionais (DUBAR, 2005, 2006) dos 

professores de tal forma que lhes possibilitam um movimento em que constroem as 

identidades profissionais de excelência, compartilhada, estratégica e compósita. O embate 

entre as expectativas atribuídas pela organização com as pertenças pelos professores 

construídas/em construção é atravessado por processos micropolíticos (IANNACCONE, 

1991; SISKIN, 1994; CARVALHO, 2002; SILVA, 2006) que impõem aos docentes 

fazerem trocas negociadas, objetivando ter as suas necessidades atendidas. Por isso, melhor 

que entender a organização como um campo que encerra um modelo gestor tríptico, 

optamos por identificá-la como um sistema em ação. Tal cruzamento e imposições 

conduzem os professores à elaboração de um modo compósito de socialização profissional. 

A socialização profissional compósita é responsável tanto pelos modelos de gestão da ação 

vigentes no colégio militarizado, como pelos movimentos empreendidos pelos professores 

na construção das suas identidades profissionais. 

 

Palavras-chave: Colégio militarizado. Práticas de poder. Movimentos identitários 

profissionais. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 
The purpose of this document is to investigate the structural elements of identity 

movements of nonmilitary and military teachers that are subordinated to a group of 

orientation rules of action that includes guidance practices peculiar power elapsed 

principles related to military hierarchy and discipline, combining them to theoretical 

assumptions about the micro-politics of everyday life. In this research, we first present the 

structure, ie, the set of norms and rules that guide the actions and social work subjects. In 

establishing the structure of the dialogue with the action sought by the practices of power 

inherent to it (WEBER, 2009; FRIEDBERG, 1993, ELIAS, 2008). The methodology 

consists of techniques: document research, questionnaire, structured interview and 

observation policy. The results indicate elementary practices of power command / obey-

relational and reflective dialogue and structure-activity mediated by such practices domain, 

is responsible primarily for a triptych model management action, ie bureaucratic, anarchic 

and organized cultural (FRIEDBERG, 1993; LIMA, 2006). Secondly, the influence 

professional affiliations (DUBAR, 2005, 2006) of teachers so that they enable a movement 

that build professional identities of excellence, shared, strategic and composite. The clash 

between the expectations assigned by the organization with the belongings teachers 

constructed / under construction is crossed by micro-political processes (IANNACCONE, 

1991; SISKIN, 1994; CARVALHO, 2002; SILVA, 2006) which require the exchange 

traded aiming teachers do have their needs met. So who better understand the organization 

as a field that contains a template manager triptych, we chose to identify it as a system in 

action. This intersection and impositions lead teachers to prepare a composite mode of 

professional socialization. Professional socialization composite is responsible for both 

management models of action existing at the school as militarized by the movements made 

by teachers in the construction of their professional identities. 

 

 

Keywords: College militarized. Power practices. Professional identity movements. 
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CAPÍTULO 1 

DELINEANDO O ESTUDO 

 

1.1 Notas iniciais acerca das organizações militares 

 

Este trabalho investiga os elementos estruturantes dos movimentos identitários 

de professores não-militares e militares professores do Colégio Militar de Campo Grande, 

MS (CMCG) subordinados a um conjunto de normas e regras de orientação da ação que 

incluem formas de poder peculiares decorridos dos princípios ligados à hierarquia e à 

disciplina militar.  

As atividades desenvolvidas no estabelecimento são delimitadas por um 

conjunto de costumes, crenças, valores e traços comportamentais específicos que definem 

a conduta moral, as ideias e os comportamentos dos sujeitos. Esse “ethos” é atribuído pela 

instituição maior à qual o CMCG está vinculado: o Sistema Militar de Ensino.  

Do ponto de vista que seguimos em nossa investigação, não nos preocupamos 

em captar o “ethos” do CMCG mas antes, apresentar, mediante recursos de observação e 

consulta documental, como as normas e regras decorrentes desse “ethos” são atribuídas e, 

principalmente, via questionários e entrevistas semiestruturadas, investigar como os 

professores não-militares e os militares professores respondem às imposições 

organizacionais, as analisam e as aplicam em seus contextos de ação concretos.  

Buscaremos compreender essa ação interpretativa dos sujeitos por julgar que 

ela afeta os movimentos que eles empreendem na construção de suas identidades 

profissionais, dado que a organização, pela peculiaridade do poder hierárquico e 

disciplinar, ganha relevo na constituição desses sujeitos.  

De imediato, para melhor explicar o nosso ponto de vista, consideramos 

importante elaborar algumas notas iniciais acerca das organizações militares, locais onde é 

cultivada e atribuída uma identidade profissional “militar”. Tal identidade ocorre também 

no CMCG, que empresta da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)1 as diretrizes 

                                                           
1
 A AMAN é um estabelecimento de Ensino Superior do Exército onde, ao longo de quatro anos e em regime 

de internato, ocorre a conclusão da formação inicial dos oficias de carreira da linha bélica do Exercito - seja 

ele de nível subalterno (no caso do Exército, corresponde ao posto de primeiro-tenente, segundo-tenente e o 

aspirante). Abaixo desse posto há os praças ou graduados, compreendendo o posto de subtenente, primeiro-

sargento, segundo sargento, terceiro-sargento, cabo e soldado, intermediário (compreende-se, no caso do 

exército, o posto de capitão) ou superior (compreende-se, no caso do exército, o posto de coronel, de 

tenente-coronel e o de major. Acima desse quadro, situam-se os oficiais generais (marechais, general de 

exército, general de divisão e general de brigada).  
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orientadoras da ação do docente. Estamos considerando os elementos emprestados - 

hierarquia e disciplinar militar - como dispositivos que, ao dar contorno à ação dos 

professores não-militares e dos militares professores, servem como instrumento de 

estruturação das identificações profissionais dos docentes.  

As organizações militares são bastante conservadoras e isso implica que o 

pesquisador tenha cuidado, perspicácia e compreensão das rotinas e valores que são 

cultivados nesses estabelecimentos, compreendendo que essas organizações, pela natureza 

do serviço que prestam, mudam e evoluem apenas lentamente, se levarmos em conta as 

organizações não-militares. Freire (2011) inclui, como causa desse conservadorismo, 

alguma transmissão do patrimônio simbólico e afetivo propiciado pelo elevado grau de 

reprodução social registrado nas famílias dos profissionais militares, fenômeno que, 

segundo esse autor, ainda não foi suficientemente estudado em termos científicos. 

O conservadorismo reside, por exemplo, no fato de que, durante muito tempo, 

as organizações militares, voltadas à formação do oficial, do combatente de guerra, 

cultivaram uma forte identidade masculina, sendo a feminização dos seus efetivos imposta 

do exterior (por aqueles que estão do lado de fora da organização), imposição com a qual 

essas organizações são, atualmente, cada vez mais confrontadas e hoje tem motivado 

mudanças sociais profundas nesses estabelecimentos.  

O movimento conservador decorre também, pelo menos em parte, da grande 

experiência histórica acerca dos comportamentos humanos e da própria psicossociologia de 

indivíduos e coletivos em contextos de violência e perigo a que foram forjados ao longo da 

história militar. Esses comportamentos, explica Freire (2011), têm forçado modificações na 

estrutura das organizações militares. De qualquer forma, os efeitos que tal abertura 

“genérica” e experiência histórica geram nas identidades profissionais dos que trabalham 

nessas organizações ainda estão por perceber-se.  

Esse conhecimento a respeito do caráter conservador das organizações 

militares que influenciam a conduta dos indivíduos advém da experiência feita, não sendo 

nada especulativo. Na verdade, ele consubstancia-se, segundo Castro e Leirner (2009), 

sobretudo, num conjunto de regras e concepções assentes progressivamente nas formas 

organizativas das Forças Armadas, nos modos explícitos do Exército, da Marinha e da 

Aeronáutica de orientar o soldado à prática de combater e de fazer a guerra. Freire (2011) 

já dizia que esse conhecimento construído é fundamentado também, mas de maneira mais 

diluída, pela cultura que é gerada por essas organizações e pelos grupos sociais que a 
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habitam/habitaram ao longo do tempo. Esses grupos com uma cultura característica se 

constituíram/se constituem em elementos tensionadores das identidades dos indivíduos que 

trabalham nesses estabelecimentos.  

Exemplo da força simbólica que recai sobre a forma como se identificam os 

sujeitos nessas organizações reside nas explanações de Figueiredo (1958, p. 02-14), que 

podem ser resumidas na frase “os soldados não são como os outros homens [...]”.  

Tal afirmativa é compreensível, se considerarmos o fato de que uma situação 

de guerra é totalmente diferente das situações de diplomacia ou de cunho político. Isso 

implica que uma guerra deve ser travada por homens cujas identidades vinculam atributos 

ligados a valores e competências muito específicos e em grande medida não podem ser 

pareados com as identidades, valores e atributos dos políticos ou diplomatas.  

Os militares, explica Coelho (1976), veem a carreira de oficialato como uma 

missão honrosa, um exercício da mais alta nobreza, porque a principal atribuição que 

recebem liga-se, como ressalta Castro (2004), à necessidade de combater o inimigo, 

defender o território nacional, esteja ele em situação de guerra ou não. Por isso, o soldado 

goza de uma identidade diferenciada da dos outros homens, daqueles não envolvidos 

diretamente em ações de combate corpo-a-corpo.  

Conforme Coelho (1976), os militares devem, no exercício de suas atribuições, 

renunciar voluntariamente aos bem-estares materiais, se dispor a uma “servidão” total e 

inquestionável à missão de proteger a população. Tal adesão a uma lógica guerreira de 

ação é um dos elementos que nos permitem inserir o grupo de militares num mundo à 

parte, um mundo muito antigo que existe em paralelo ao mundo do dia-a-dia, mas essa 

realidade paralela não lhes pertence, assim como a sua realidade não pertence aos outros 

homens, os não-militares.  

Castro e Leirner (2009) explicam que um grupo de militares é muito peculiar e 

cheio de particularidades. A preocupação com a iminência de uma guerra faz dos militares, 

inclusive em situações em que não há ameaça de guerra, um coletivo que busca a todo 

custo preservar seu espaço que, na angústia de uma possível guerra, reivindica uma série 

de cuidados em relação a suas peculiaridades e aos limites (físicos) da unidade militar. 

Ainda em função da preocupação, fundada ou não, com a ameaça de uma guerra, filtram as 

informações que disponibilizam aos não-militares.  

Em função dessa mesma lógica da guerra, esse grupo busca conhecer aqueles 

que não são integrantes da unidade militar e, para tanto, constroem, segundo o autor, um 
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conjunto detalhado de normas prescritivas orientadoras da ação de seus membros, vigia 

cada membro da organização, seja ele militar ou não, quanto à obediência e à execução da 

ação que lhes é atribuída, já que um militar bem orientado e um profissional não-militar 

conscientes de suas obrigações e constantemente monitorados têm em mãos recursos 

cognitivos e força física para estabelecer com antecedência todas as ocorrências a que está 

sujeita a unidade militar e, diante da ocorrência prevista, todos podem agir prontamente. 

Ora, deve-se reconhecer que na procura (quase obstinada) da obtenção de 

determinados fins (vencer uma batalha, uma guerra), com os meios (forças, armas) de que 

puderam dispor e nas condições (geográficas, econômicas, políticas) existentes e que não 

lhes era dado modificar, as organizações militares serviram e ainda servem como recurso 

para se forjar doutrinas e orientações pragmáticas extremamente racionais e eficazes
2
.  

Dir-se-ia também que, para compensar essa obsessão racionalizante da procura 

da vitória e o elevado grau de risco da vida pessoal inerente à ação guerreira, os militares 

foram levados a forjar um conjunto amplo e rebuscado de expressividades simbólicas, de 

honrarias e respeitos, que aproveitaram de certas cortesias e elegâncias da antiga nobreza, 

congelando-as no tempo, enquanto lhes iam acrescentando outros gestos (alguns mais do 

foro menos formal e com características de transgressão, como o aproveitamento das 

licenças ou dos festejos dos fins das guerras), ditados pela sua própria experiência 

histórica, pela sua memória. Lembremo-nos das investidas bélicas de Napoleão, 

Alexandre, entre outros em todo o mundo, ou das guerras mundiais do século XX. Assim, 

teremos mais uma chave de interpretação para entender as práticas militares, tão marcadas 

por claros contrastes entre a paz e a guerra, o quartel e o campo, a rotina e a ação bélica, o 

serviço e a folga, mundo militar/mundo não-militar, amigo/não-amigo da organização. 

Essa lógica oposicional domina, segundo Castro (2004), Castro e Leirner 

(2009) Atassio (2007), Silva (2009), Takahashi (2002) entre outros, a realidade militar. 

Conforme nos ensina Leirner (1997), nas organizações militares, o eixo central de 

orientação da ação e de atribuição de identificações é o poder que decorre da hierarquia e 

da disciplina e que, a nosso ver, acirra o contraste das práticas dos militares. Castro (2004), 

ao inserir-se como pesquisador numa unidade militar, esclarece, tendo por base as 

                                                           
2
 Nesse aspecto, é conveniente consultar Freire (2011) que fez um exame analítico como tentativa de 

identificar as homologias e parentescos que podem existir entre as organizações militares e as organizações 

não-militares. 
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situações inusitadas que viveu
3
, que os jogos de oposições são antes de tudo coletivamente 

cultivados.  

Na verdade, o quase monopólio do uso dos meios de violência atribuído às 

forças armadas e à grande escala humana dos seus efetivos levaram a uma codificação 

muito rigorosa e contraditória da ação social nesses estabelecimentos. Conduziram à 

elaboração de um conjunto de normas e regras específicas que são, usualmente, 

controversas, mas têm sido concretizadas em um conjunto extenso de regulamentos dos 

quais a hierarquia e a disciplina são os princípios mantenedores. 

Como qualquer outro grupo social estruturado, os membros permanentes das 

organizações militares forjam os seus interesses próprios - interesses pecuniários e 

materiais, mas também, como bem tem evidenciado Castro (2004), interesses morais e 

simbólicos. Os conjuntos de necessidades forjadas, por vezes entram, como assinala Freire 

(2011), em conflito com os objetivos diretores dessas mesmas organizações.  

Suspeições desse tipo, mais ou menos plausíveis, têm tido curso nas opiniões 

públicas, ao longo do tempo, por exemplo, a de que os militares seriam os principais 

favorecedores das guerras (quer pelo apetite de vitórias dos altos-comandos, quer pelo 

espírito belicista e nacionalista dos oficiais e quadros de base). Outra opinião é a de que os 

benefícios e privilégios usufruídos pelos militares sustentariam os regimes políticos 

ditatoriais modernos e os supostos conflitos armados e, ainda a de que, em estados 

malogrados, os militares fazem/fizeram uso indevido das armas para exercer violência por 

conta própria, além de outras.  

Mas, suspeições à parte, pode-se supor que existam, nas organizações militares, 

para cada uma dessas desconfianças, exemplos de sentido contrário. Essa suposição nos 

levou a reconhecer apenas um princípio, analiticamente relevante a nossa pesquisa: o de 

que existe uma diferença, que é necessário identificar e definir em cada situação concreta, 

entre os comportamentos proclamados oficialmente pela organização escolar militar, na 

forma de um conjunto de normas e regras e os comportamentos realmente tidos por cada 

um dos grupos de interesse que se formam no seu interior e de quem se espera seguir a 

ordem emanada dos escalões superiores.  

                                                           
3
 O autor mostra-se perplexo ao adentrar em seu campo de pesquisa (AMAN) e convivendo como um nativo 

com os sujeitos de sua pesquisa, ser confrontado com o fato de os nativos sentirem-se numa posição 

intelectual, social e moral superior à dele. Fato que, segundo Castro (2004), não é corriqueiro na pesquisa 

antropológica que, com frequência, lida com grupos e camadas sociais subalternas em relação ao 

pesquisador antropólogo. 
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Friedberg (1993) já afirmava que os indivíduos, ao terem acesso às normas e 

regras de orientação da ação e ao porem-nas em ação, elaboram análises e interpretações 

muito peculiares dessas normas e regras. Essa ação analítico-interpretativa do sujeito é 

uma manobra estratégica de experimentação que pode ser, segundo esse autor, responsável 

pela estruturação/reestruturação dos contextos de trabalho. Dubar (2005, 2006), em seus 

estudos sobre as identidades profissionais, vai mais além, ao dizer que essa ação do sujeito 

acaba por se refletir nas formas como eles se veem profissionalmente em uma organização. 

É tendo por base as características das organizações militares que apontamos e 

as possibilidades que a ação dos sujeitos encerra que, no tópico que se segue, vamos dar 

sequência ao nosso ponto de vista, primeiramente, abordando de modo simultâneo e 

articulado elementos ligados aos processos de socialização dos indivíduos, relacionados à 

socialização comunitária, à socialização societária e à configuração da identidade social e 

profissional, e em seguida discutiremos, em um novo tópico, os processos de configuração 

da identidade pessoal.  

Nossas discussões, todas de caráter inicial, introdutório e elucidativo serão 

orientadas principalmente pelas teorizações sobre esses temas elaboradas por Weber 

(2009), Elias (1994) e Dubar (2005, 2006).  

 

 

1.2 Acerca da configuração das identidades profissionais 

 

Segundo Dubar (2005), as identidades profissionais que os indivíduos 

elaboram no interior das organizações têm a ver obrigatoriamente com o trabalho, que tem 

papel estruturante/desestruturante, estabilizador/desestabilizador, coordenador e ao mesmo 

tempo descoordenador dos comportamentos e das interações estabelecidas entre os 

trabalhadores, e entre estes e o pessoal que os coordena.  

Tal efeito do trabalho sobre os modos como os sujeitos organizam as suas 

condutas ocorre porque na atividade as relações de trabalho fundamentam-se em 

representações variadas que as ligam à luta pelo poder, à disputa por cargos, funções e 

espaços diversos que são estabelecidas em contextos cujo acesso não ocorre de forma 

igualitária. Tal concorrência impõe a todos (trabalhadores e gestores), segundo o autor, 

múltiplas formas de compreensão de si num espaço de comunicação, de investimento, de 



20 

 

atribuições e de interpretações diversas, num campo de problemas e incertezas, a serem ou 

não incessantemente geridos por eles. 

As identificações construídas/em construção têm, na grande parte das vezes, 

caráter coletivo e podem ser, mediadas por uma partilha de experiências entre os sujeitos, 

independente dessa partilha ocorrer em contextos de maior ou menor disputa pelo poder. 

A partilha torna-se o fator responsável por conferir aos indivíduos maior força 

na organização, por exemplo, frente a uma reivindicação de maior acesso a recursos 

diversos, ou quando requerem domínio estratégico das tarefas que devem desempenhar.  

No caso das organizações escolares, e em função do papel social que elas 

prestam, é fundamental o domínio do caráter cooperativo da atividade do professor, do fato 

de os docentes compartilharem uma mesma tarefa. Pode-se supor, tendo em vista essas 

características da atividade docente que ocorre na escola, uma maior identificação do 

colega de trabalho como sendo igual a si mesmo e o entendimento das identificações como 

sendo mediadas por formas de comunicação e modos de conceber a prática profissional 

dentro de uma estreita regularidade.  

Essa forma de compreensão da ação no trabalho que pressupõe lutas e disputas 

e que ao mesmo tempo prevê a incapacidade de uma pessoa praticar uma atividade de 

forma isolada, sem estar associado a um grupo, sem estar vinculado a um nós, impõe aos 

indivíduos a busca pelo estabelecimento de laços cada vez mais estreitos com o outro e 

pode ser interpretada como uma concepção do trabalho e das interações sociais que foi 

elaborada ao longo do desenvolvimento das sociedades.  

Conforme já explicava Marx (1979), as características centrais das sociedades 

desenvolveram-se com base nas trocas efetuadas nos e pelos agrupamentos sociais sejam 

eles primitivos, escravistas, feudais ou capitalistas e relacionam-se ao modo de produção 

que, segundo o autor, varia com a história e determina as relações sociais.  

Isso quer dizer que as formas de partilha elaboradas ao longo do tempo pelos 

indivíduos em sociedade e envolvidos numa mesma atividade são efeito dos diferentes 

processos produtivos e as transformações que levaram às mudanças sociais seriam o 

resultado do conflito entre os interesses das diferentes classes sociais. 

Nessa perspectiva materialista e dialética, o fenômeno social é efêmero e a 

análise dos acontecimentos históricos, das formas econômicas sob as quais os homens 

produzem, utilizam e trocam, são sempre transitórias. Marx (1979) entende que o sujeito, 

ao adquirir novas forças produtivas, transforma as relações e é por elas transformado. 
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Fenômeno que a nosso ver se refletirá nas formas como os indivíduos elaboram suas 

identificações. 

Podemos exemplificar esse mecanismo de transformação recíproca a que 

homem/sociedade estão sujeitos e que tem reflexo sobre a forma como indivíduos e 

sociedade se identificam a partir dos escritos de Elias (1993) sobre o processo civilizador.  

Esse autor explica que nos primórdios da humanidade, os homens primitivos, 

vivendo em moradias rudimentares, expostos a toda a sorte de perigos, formavam tribos, clãs, 

aldeias e bandos, e buscando maior sorte diante das ameaças e riscos a que estavam expostos 

e atender a suas necessidades de moradia, refúgio e alimentação, foram estabelecendo 

relações de trabalho e maneiras de dividir as atividades muito estreitas, que tiveram grande 

reflexo sobre as relações sociais por eles estabelecidas. Por exemplo: nas sociedades tribais, 

era comum a divisão do trabalho ser feita com base nos critérios de sexo e idade. 

Nesses arranjos, o equilíbrio de cada grupo, a garantia da subsistência da 

coletividade e o exercício das tarefas supunham o estabelecimento de interações sociais 

diversas geridas pelos mais velhos (anciãos) que, possuindo maior conhecimento e 

domínio do meio, atribuíam afazeres a cada membro do grupo e mantinham certa harmonia 

à coletividade.  

De qualquer forma, as relações sociais que preveem a todos os integrantes de 

um grupo social respeitar, aceitar um eu definido pelos laços de parentesco, pela 

congruência de interesses e crenças relativas à coletividade na qual ele se integra e ocupa 

uma posição singular, são entendidas por Weber (2009) como uma forma de os indivíduos 

orientarem seus comportamentos - tendo em vista a conduta dos outros indivíduos - 

segundo mecanismos comunitários.  

Essa forma de os sujeitos orientarem suas condutas uns em relação ao outro é 

denominada por Dubar (2006) como socialização comunitária. Tal forma de condução da 

ação posta em movimento no campo do trabalho influenciará os modos segundo os quais 

os sujeitos dão contorno à socialização profissional que, representa, segundo esse mesmo 

autor a iniciação dos indivíduos à cultura profissional e liga-se ao processo de elaboração 

pelos trabalhadores de novas formas de compreensão de si e do mundo tendo em vista a 

nova realidade que ele integra.  

Nessa iniciação o sujeito pode mergulhar em crises já que deve em grande 

medida aderir a culturas diferentes daquelas que ele construiu anteriormente. Tal adesão 
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leva-o a dilemas diversos que podem ser resolvidos na medida em que renuncie aos 

estereótipos pré-estabelecidos. 

Assim, no processo de socialização no trabalho, o sujeito terá de fazer 

escolhas, assumir/não assumir tarefas, de construir ideias à cerca do futuro a partir das 

interações que estabelece com os demais indivíduos do grupo a que pertence. Tais 

necessidades põem em evidência a obrigação de os sujeitos fazerem escolhas diversas, 

algumas ligadas à carreira, aos planos de carreira e outras à própria trajetória social e 

profissional. 

De qualquer forma esses elementos diversos que têm papel determinante na 

inserção dos sujeitos num certo arranjo social tomam parte na construção pelo trabalhador 

do sentimento de pertença a uma coletividade, portadora de códigos, interesses e 

linguagens próprias.  

A construção do sentimento de pertença a um determinado grupo cultural com 

o qual o indivíduo comunga crenças, valores e modos de significação das coisas e cujas 

exigências ele diz aceitar confere a eles, segundo Elias (1993), uma identidade social 

dirigida mais para o outro, para o nós, do que para o si mesmo.  

Entretanto, com o advento da agricultura e do pastoreio, as funções, nas 

sociedades primitivas, foram se diversificando e se dividiram entre quem plantava, quem 

cuidava dos animais e quem caçava ou pescava. Contudo, na distribuição dos serviços, era 

comum ocorrer, no interior dos grupamentos consanguineamente geridos, diversos e 

sangrentos conflitos
4
, o que conferia a esses arranjos instabilidade e propensão constante à 

desintegração. 

A evolução da vida em grupo foi tornando-se mais diferenciada
5
 e, com a 

formação das cidades, houve uma maior divisão do trabalho, como entre o trabalho rural 

                                                           
4
 Numa situação na qual a violência era um fato inescapável e de ocorrência diária e as cadeias de 

dependência dos indivíduos eram fortes, porém tinham pequena extensão, até mesmo porque um grupo 

subsistia principalmente da produção da sua própria terra, e do sucesso na caça por alimento, Elias (1993) 

explica que a intensa e constante moderação dos comportamentos e afetos não era necessária, possível, nem 

útil, pois a vida dos próprios guerreiros e a de outros de sua classe que ocupavam níveis superiores, era 

contínua e diretamente ameaçada por atos de violência física.  
5
 Essa diferenciação ocorreu por ocasião da evolução da condição humana, acelerada pelo processo de 

desenvolvimento ocorrido principalmente na Grécia oriental e fez com que essa prevalência da identidade-

nós sobre a identidade-eu começasse a ser questionada, motivada pelo surgimento, em função de muitos 

conflitos belicosos, de inúmeras e populosas civilizações, que foram organizando-se em pequenos 

povoados e cidades. Essas eram dirigidas por uma nobreza de nascimento, militarmente organizadas e 

enriquecidas pelas vitórias em inúmeras guerras. Essas civilizações passaram, conforme conta Elias (1994) 

em seu processo civilizador, a recriminar e a exigir a exclusão da vida social dos aspectos de 

comportamento mais rudes e animalescos. Esses comportamentos deviam ser vistos como vergonhosos, 

devendo a vida instintiva e pouco regrada ser regulada/pacificada pela atribuição/adesão pelo indivíduo a 
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(agricultura) e o trabalho urbano (comércio e indústria). O desenvolvimento da produção, 

ao mesmo tempo resultado e elemento influenciador da evolução da vida em grupo, 

cedendo lugar a uma nova divisão no/do trabalho, supôs uma relação mais específica entre 

os envolvidos numa mesma lida, isto é, determinou o aparecimento do elemento gestor do 

trabalho (o administrador ou equipe administrativa, ou melhor, os atribuidores) e o 

aparecimento do legitimador do atribuidor, daqueles que mais executavam as atividades 

(os trabalhadores) do que as atribuem.  

A diferenciação da vida em e no grupo, cada vez mais, foi se expandindo, 

principalmente em termos do número de integrantes e em termos de ocupações. Tal fato 

ocasionou à antiga vida social comunitária o aumento do número de pessoas das quais o 

indivíduo passou a depender e a partir delas ele deveria regular as suas ações, desde as 

mais simples e comuns até as mais complexas e raras. 

Elias (2000) explica que, vitimadas por constantes invasões de outros povos e 

pela mistura dos grupos sociais, muitas das civilizações mais antigas como aquelas da 

Europa Ocidental, assistiram ao nascimento e desenvolvimento de um novo tipo de 

sociedade, a Sociedade de Corte
6
, que elabora e aos poucos impõe à vida social novas 

regras de comportamentos
7
, uma nova ordem social que passou a exigir maior autocontrole 

dos hábitos pelos indivíduos e formas mais rigorosas de condução das interações sociais. 

As exigências da nova ordem social cumpriam a função de minimizar as transgressões do 

comportamento socialmente aceitável.  

Essas exigências, gradativamente, invadiram o campo das organizações que 

como produto dessa evolução das relações sociais, passaram a exigir dos trabalhadores 

                                                                                                                                                                                
um autocontrole pessoal que conferisse ao comportamento individual maior estabilidade, uniformidade e 

generalização. 
6
 Trata-se das monarquias europeias absolutas da Europa Ocidental e Central e suas projeções coloniais 

(Brasil, América do Norte). A sociedade de corte representou, sociologicamente, um corpo, em  que os 

órgãos eram auto-regulamentáveis, e a sua constituição era fundamentada pela tradição, pela história. Os 

homens, partes constituintes desse corpo, eram considerados cidadãos, fazendo parte de uma sociedade 

corporativizada, em que a parte sensitiva do corpo (o cabeça) é o rei. Cabia a ele zelar e garantir a harmonia 

do todo, mas sem ter, obrigatoriamente, as funções dos membros. Era, pois, uma sociedade hierarquizada, 

de ordens, de elites, de grupos preponderantes, sem partilha de poder político. O rei garantia a 

representação do corpo, na sua unidade, mas também deveria manter a harmonia entre todos os seus 

membros, definindo para cada um aquilo que lhe dissesse respeito.  
7
 Nesse âmbito, podemos visualizar o fenômeno "etiqueta" que, de um simples ato do cerimonial sem valor 

sociológico, transforma-se, no contexto civilizador apresentado por Elias (1993), em uma nova orientação 

da ação social, na qual é dado valor ao controle e domínio dos comportamentos; a façanha belicosa, o feito 

do guerreiro, a coragem do gladiador, não é mais o que conta. Conta agora a boa educação, o controle da 

impulsividade, das emoções espontâneas, da agressividade. Esse autocontrole passa a conferir maior 

vantagem social ao indivíduo e torna as pessoas possuidoras de tais características símbolos de distinção e 

de autocontrole.  
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novas formas de pensar e sentir as relações de e com o trabalho e também entre eles 

próprios, inclusive as relações de poder. 

O indivíduo se viu na necessidade de aderir a uma dependência das 

instituições, em especial das instituições estatais
8
 que, aos poucos, foi impondo a todos e, 

em especial, aos trabalhadores, a renúncia às antigas identificações coletivas e à adesão, no 

campo organizacional, à lógica da distinção de classes, postos, cargos e funções.  

O desenvolvimento concomitante da sociedade, das instituições e das 

organizações elucida um processo de favorecimento de uma forma de os indivíduos 

orientarem seus comportamentos um em relação ao outro baseada num conjunto de regras 

e segundo finalidades pré-estabelecidas tendo em vista interesses específicos. Weber 

(2009) denomina essa forma de condução da ação social como sendo societária. 

Tal modo de conduzir as interações entre os indivíduos favoreceu, como 

destaca Elias (1993) uma maior individualização, contribuiu para que houvesse uma maior 

ênfase na pessoa isolada, no predomínio das necessidades individuais sobre as 

reivindicações coletivas e, por consequência, patrocinou um maior desligamento do 

indivíduo do grupo tradicional/simbólico, já que ser um sujeito social não significou mais 

cultivar uma pertença de reprodução dos antigos papéis comunitários fincados sobre o 

respeito às tradições, a uma determinada cultura e, sim, diz o autor, à adesão a uma forma 

de organização em torno, inicialmente, do Estado moderno que passa a valorizar o 

fortalecimento e a sobreposição da identidade-EU sobre a identidade-NÓS.  

Essa nova ordem social, caracterizada, segundo Dubar (2005), por sua 

oposição à socialização comunitária - que tem forte contorno cultural - é nomeada pelo 

autor de socialização societária e representou uma reconfiguração das condutas dos 

indivíduos e das formas como as organizações e a própria cultura organizacional são 

impostas aos trabalhadores em um mundo exigente de novas demandas que, aos poucos, se 

tornou mais competitivo e exigente de um conjunto de regras e normas de convívio.  

Tal exigência representou ainda, segundo Dubar (2006), uma reconfiguração 

nos modos de estruturar a própria compreensão da identidade dos indivíduos e de discutir 

os processos ligados à socialização no trabalho. Conforme o autor, há múltiplas maneiras 

pelas quais os sujeitos podem identificar a si mesmos, bem como há vários modos pelos 

quais os indivíduos são identificados pelos outros. Essas multiplicidades de formas de 

                                                           
8
 Concomitantemente ao desenvolvimento do Estado, ocorreu o avanço tecnológico, com descobertas na área 

das telecomunicações, rádio, televisão, turismo e a expansão do comércio de mercadorias, que foi 

marcando uma maior teia de interdependência, na qual o indivíduo está emaranhado, o aumento da divisão 

de funções, maiores espaços sociais, integrando unidades funcionais ou institucionais.  
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identificação decorrem das trajetórias pessoais e profissionais construídas pelos sujeitos 

individualmente e em coletividade.  

Logo, a identidade é, segundo esse mesmo autor, o resultado de dois 

posicionamentos historicamente construídos: um primeiro que compreende o sujeito como 

portador de uma substância, de uma essência que quando extraída é reveladora do eu. Essa 

vertente é essencialista, porque acredita que a essência do indivíduo mantém-se imutável e 

original, apesar das transformações que o sujeito cria e vivencia.  

O segundo posicionamento, chamado de nominalista, nega a existência de 

essências imutáveis e centra-se na compreensão do caráter fluido das coisas. Nessa direção, 

a identidade do sujeito, o eu, tem caráter histórico e, por isso, diz Dubar (2006), é passível 

de intensas transformações.  

O autor ressalta que o movimento de construção da identidade resulta, na 

verdade, de muitas e diferentes combinações entre essas duas maneiras 

(essencialista/nominalista) de compreensão. Ressalta também que essas maneiras servem, 

apenas como garantia provisória ao indivíduo, de uma coerência e uma maior autenticidade 

do si frente a uma demanda específica. 

Ao enaltecer o caráter contingente da identidade, Dubar (2006) deixa clara sua 

afinidade pelo segundo processo - e nós também - e conceitua o processo de construção da 

identidade como sendo o resultado de um duplo movimento que é conduzido pelo sujeito: 

o primeiro, refere-se ao conteúdo que permite a um indivíduo se distinguir de outro 

(diferenciação) e o segundo refere-se aos elementos que figuram como ponto comum, 

aquilo que é compartilhado pelo indivíduo com um grupo de outros sujeitos 

(generalização). Então, identidade é, para esse mesmo autor, o elemento que permite 

suturar o que é específico de um sujeito com o que ele partilha com outros sujeitos.  

Assim, pode-se compreender a noção de identidade social, formada por 

elementos que, no trabalho, os indivíduos partilham, trocam, negociam
9
, objetivando o 

sucesso da atividade que desenvolvem, estando a identidade profissional estreitamente 

ligada ao processo de construção da identidade social. 

Isto porque a identidade profissional é construída, segundo Dubar (2006), por 

meio de dois tipos de movimentos, mobilizados pelos indivíduos ao longo das interações 

estabelecidas no interior das organizações: a identificação para o outro, que diz respeito 

àquilo que o outro atribui, diz a e de alguém (identidade para o outro); e a identificação 

                                                           
9
  Mais à frente, no capítulo 3, esboçaremos nossa ideia sobre o conceito de negociação.  
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para si, que diz respeito àquilo que o eu reivindica e diz ser seu, como sendo ele mesmo 

(identidade por mim mesmo). Esses movimentos podem ser mediados por processo 

societários e comunitários de socialização profissional. 

Na articulação entre a identidade para o outro e a identidade para si (por mim 

mesmo) reside, segundo esse mesmo autor, o cerne da construção de variáveis formas 

identitárias: a identidade cultural, a identidade reflexiva, a identidade estatutária e a 

identidade narrativa, que os sujeitos aderem no campo social do trabalho. Essas formas 

identitárias profissionais são sistemas móveis, ao mesmo tempo coletivos e individuais de 

rotulação dos sujeitos. A partir de agora, nossas discussões darão mais ênfase a esses tipos 

identitários.  

A socialização comunitária, sendo um sistema dinâmico, permite ao sujeito 

elaborar, segundo Dubar (2006), a forma de identificação denominada cultural. Esse tipo 

identitário é construído a partir do sentimento de pertença do sujeito a um grupo e à sua 

cultura herdada. Nessa forma, ocorre a supremacia do nós sobre o eu, haja vista que o eu 

coincide com os interesses e necessidades da comunidade à qual o sujeito pertence. 

Emerge dessa socialização comunitária outra forma de identificação: a identidade 

profissional reflexiva - relacional para si, já que as identificações centram-se nas 

investigações, argumentações e discussões do sujeito, almejando a definição de si por si 

próprio, fundando-se na introspecção, no desejo do sujeito de definir-se, tendo por base a 

necessidade de ele construir um sentimento de pertença e integração a um grupo.  

No processo de construção da identidade reflexiva, o sujeito precisa ser hábil, 

pois cada estratégia de integração, objetivando ver-se reconhecido pelos outros que lhe são 

significativos
10

 e também as contra-ações do grupo à ação desse sujeito serão 

reivindicadoras da unidade íntima e pessoal do eu que, mediante a sua reflexão sobre o 

processo de integração e relevância do papel social que deve cumprir, com as suas 

experiências construídas ou em andamento, pode manter temporariamente a unidade do eu. 

A socialização profissional societária - relacional para o outro - supõe, segundo 

Dubar (2006), a construção pelo sujeito, no desempenho de sua atividade, de um 

sentimento de pertença a uma coletividade mais ampla, variável e efêmera. Nessa 

construção, o sujeito orienta-se de forma a alcançar mais o sucesso econômico, pessoal e 

individual. Deriva-se dessa compreensão da socialização a forma de identificação 

denominada estatutária. 

                                                           
10

 O outro significativo é alguém que, segundo Dubar (2005, 2006), apresenta fortes semelhanças com o 

sujeito, autor das ações e que por isso está mais próximo do ser que age.  



27 

 

Na forma estatutária de identificação, o eu define-se pelas ações que o sujeito 

usa e que, pautadas em orientações pré-estabelecidas em uma normatização, permite-lhe 

desempenhar uma função social no grupo e a assumir um papel específico ou múltiplo 

reconhecido pelo grupo.  

Vale dizer que as pertenças elaboradas mediante as formas societárias de 

identificação, apesar de serem mais dependentes de uma normatização, são valores móveis 

e se modificam ao longo da vida. Isto porque cada um se orienta por crenças diferentes e 

coloca em evidência o individual sobre o coletivo, primando, ao contrário das formas 

comunitárias (também móveis), pela supremacia das identificações para si sobre as 

identificações para o outro. 

Outra forma de identificação derivada da socialização profissional societária é 

a que supõe uma identidade narrativa (biográfica para si). Nessa identificação, 

compreende-se a ação do indivíduo como dotada de algum valor que é obtido a partir de 

pertenças sucessivamente construídas. Na verdade, na identidade narrativa as ações têm 

mais valor ao eu do que a reflexão interior elaborada pelo eu sobre si próprio. Nesse caso, 

o sujeito será definido pelo que ele realiza, e conta aos outros como tendo realizado. Não 

se tem, nessa forma de identificação, uma preocupação com aquilo que o si elabora 

intimamente como o ideal a se fazer, a ser realizado. 

A identidade narrativa organiza-se em torno de um projeto de vida, articulado à 

predisposição do sujeito para assumir o projeto elaborado, a profissão. Dessa forma, liga-se 

mais aos desafios de conferir, realizar esse projeto, do que com a introspecção sobre os 

ideais a que o eu pretende alcançar.  

A forma narrativa supõe, então, um embate que é feito pelo indivíduo consigo 

mesmo, da mesma forma como o que ocorre na forma reflexiva. Contudo, no processo de 

definir o eu, o sujeito, a quem se atribui uma identidade narrativa, conta a si histórias sobre o 

que ele é. Em síntese, a identidade narrativa pode ser traduzida como contar o que se faz e não 

por reflexões embasadas sobre aquilo que o eu deseja ser como acontece na forma reflexiva.  

Logo, em função do significado e dos objetivos que os sujeitos atribuem às 

suas ações nas organizações e da forma como as organizações estruturam o trabalho, pode-

se prever haver coincidências entre o atribuído e o reivindicado para si pelo sujeito e, em 

detrimento disso, pode-se pensar que o sujeito transita entre uma forma e outra de 

identificação profissional. 
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No caso de haver coincidência, o eu reflexivo se constituirá pela apropriação 

subjetiva pelo sujeito da forma comunitária ou societária de socialização profissional. No 

caso de esses processos não coincidirem, o sujeito será obrigado a buscar uma nova 

identidade para si que seja reconhecida pelos outros, e a identidade reflexiva será 

complementar a um projeto de vida que não coincide com a pertença do sujeito e à base 

sobre a qual o sujeito faz a apresentação de si. 

Em suas teorizações sobre os processos de construção das identidades pelos 

sujeitos, Dubar (2006) não deixa de tecer elaborações relativas à identidade pessoal. 

Conforme o autor, a identidade pessoal corresponde a um arranjo dinâmico entre todas 

essas identificações apresentadas e cujo projeto de vida, a identidade narrativa é a 

responsável por assegurar a coerência entre essas formas identitárias apresentadas. No 

tópico a seguir vamos nos deter em discussões que dizem respeito aos movimentos 

impressos pelos sujeitos no processo de construção da identidade pessoal.  

 

 

1.3 Acerca da configuração da identidade pessoal 

  

O processo de construção dos primeiros recursos identitários ocorre logo que o 

indivíduo inicia a sua primeira socialização que se dá na medida em que a criança interage 

com os outros ao seu redor, não se trata de quaisquer outros, mas de indivíduos com quem, 

pela linguagem, a criança obtém efeitos recíprocos às suas ações. Esses outros são indivíduos 

significativos para a criança (pai, mãe, irmão, tio). A partir das interações mantidas com 

esses indivíduos, a criança assimila conhecimentos, sinais, gestos, valores, objetos que 

servem como recursos à construção das primeiras configurações da sua identidade. 

É, por exemplo, o olhar da mãe sobre o bebê que vai dando a ele seu valor 

como pessoa. Nesse processo, a criança pode ou não estabelecer identificações/ 

diferenciações de si em relação à mãe, que funciona como uma espécie de modelo. Assim, 

o indivíduo na sua fase inicial de vida, incorpora coisas atribuídas a si pelos outros como 

sendo suas; imita sua mãe, seu pai, e reproduz, do seu modo, as ações e gestos dos adultos, 

quando brinca com as outras crianças e diz que é o professor/ professora.  

A criança pode inclusive inventar outro semelhante a ela, um ser imaginário, 

com quem pode brincar e reproduzir as atitudes e ações do adulto, contudo inverte os 

papéis alterando sua função, pois ela, com o outro imaginário, que é a mãe, ou o pai, ou 
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como dissemos, o professor/professora, cria seus gestos, muda a sua voz para ser o adulto. 

São os amigos reais e ou imaginários que servem para que a criança organize as reações 

que elas provocam nos outros e em si mesmas. 

Esse processo incessante de construção de sua identidade iniciado não cessará 

jamais e, conforme a criança cresce e vai se relacionado, estabelece um conjunto amplo de 

identificações/desidentificações. Essas identificações e as não-identificações contêm 

elementos atuais e passados já que, no processo de negar e ou aceitar as identificações que 

constrói/construiu ou que lhe são atribuídas, a criança vai “guardando” as suas próprias 

configurações identitárias, as que sabe que são suas e as dos outros.  

No decorrer dessa socialização primária, os objetos, brinquedos, roupas, 

utensílios domésticos, situações, crenças vividas e símbolos são, como lembra Piaget 

(1975), acomodados na estrutura cognitiva da criança, permitindo-lhe certo equilíbrio do si 

mesmo na interação de que toma parte bem como as ações (de sucesso ou não) e vivências 

“guardadas” pelos sujeitos serão reivindicadas e acessadas toda vez que sentirem, na 

interação com o outro, que o seu eu está correndo o risco de diluir-se. 

Quando perceberem que, diante de uma nova ação, o rol de conhecimentos 

construídos e guardados não dão conta de responder à dinâmica social que muda a todo 

tempo e solicita que o indivíduo elabore a todo tempo novas estratégias para se manter uno 

na interação. 

Esse é um movimento que também reivindica do sujeito o esforço de perceber 

em si mesmo, mediante comparações, como o outro (nosso espelho), coisas das quais 

muitas vezes não gosta e que recusa como existentes em si, e que, todavia pertencem ao 

sujeito. Basta que as lembranças que foram guardadas sejam acessadas. 

Diríamos que é por comparar, negar, por se recusar a acessar ou até mesmo 

validar os guardados que, muitas vezes, os indivíduos se enganam sobre si mesmos e 

atribuem coisas suas aos outros, fundamentais à sua convivência e identificação.  

O que pode ser percebido com essa atitude é que qualquer predicação 

endossada ou atribuída é uma manifestação de uma ação anterior utilizada em outra fase da 

vida social e que, como retrata Piaget (1975), o ser abstrai reflexivamente, tratando-se, 

genericamente o que Ciampa (1986) denomina de uma presentificação, isto é, trazer para o 

campo do real uma característica que é do ser, mas que no momento, numa dada situação 

da vida social, ele (o sujeito) atribui ao outro com quem experimenta a socialização. 
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É no jogo social que podemos entender os processos mediante os quais são 

construídas, desconstruídas e reconstruídas as identificações, por meio de identidades 

pressupostas pelo outro com quem se está a interagir e que em grande medida 

correspondem ao que temos guardado. No processo de corresponder ou não às 

identificações que o outro nos coloca, esse outro se constituirá para a criança, em processo 

de socialização, como um objeto empírico, um ou muitos e diferentes espelhos usados para 

as diferentes identificações do si que ele construirá.  

Mas, nessa fase, os escritos de Dubar (2005) dizem que a criança ainda não 

consegue uma unidade para o si. É como se ela - a nosso ver - apenas guardasse suas coisas 

e não conseguisse acessá-las com grande precisão ou, então, ao acessá-las, julgasse que 

elas ainda não são suficientes para dar conta da realidade. É comum na socialização 

primária, como explica o autor, a criança confundir o si com os outros significativos com 

quem convive. Piaget (1975) diz que é comum, nessa ação, a criança desequilibrar-se.  

O processo de construção das identificações tem natureza ambivalente, 

tratando-se de uma dialética incessante entre o eu e o outro. O sujeito, ao buscar 

corresponder com as adjetivações e imputações que recebe, demonstra o desejo de se 

igualar aos outros e assim ser aceito como membro de um determinado grupo, por isso 

recorre às “coisas” que foram guardadas e que possibilitam a ele estabelecer parâmetros de 

igualdade com os demais sujeitos com quem interage.  

Ao desenvolver o entendimento de que ele pode escolher, entre um conjunto de 

elementos, manter ou negar determinadas predicações, ele percebe-se, com o auxílio dos 

seus guardados, como sendo alguém diferente dos outros, fato que possibilita a ele não se 

perder no anonimato por meio de uma excessiva igualdade com os outros e perceber-se a si 

mesmo como alguém singular. 

A tomada de consciência e interiorização desse mecanismo de ação ocorrerá 

efetivamente mais tarde, ainda no decorrer da sua socialização primária ao entrar na escola. 

Dubar (2005) argumenta que a convivência escolar exige da criança maior maturidade 

intelectual. Nesse ambiente, ela será convidada a, de forma racionalmente reversível, 

elaborar hipóteses e relações entre as situações vividas tanto no campo do concreto como 

no campo do pensamento.  

Podemos dizer que, na escola, a criança passa a jogar com novas regras que, 

para serem bem entendidas e executadas, carecem da acomodação das inúmeras ações 

anteriormente mobilizadas, que foram guardadas e passaram a compor a sua estrutura 
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cognitiva. Na vida escolar, a criança terá de aprofundar o aprendizado relativo ao papel 

social organizado que cada um tem e a respeitar a organização da interação social que 

agora vem de fora da família.  

Conforme Dubar (2005), essa mudança obrigará a criança a desenvolver uma 

nova compreensão do outro que não é mais um parceiro singular, do qual ela assume um 

papel particular e sim de pessoas envolvidas num mesmo processo social, por exemplo, ao 

jogar futebol, a criança precisará compreender, a partir desse período, que o lateral 

esquerdo tem uma função específica que é diferente do papel do atacante, ou do goleiro, ou 

do zagueiro.  

Se antes, no ambiente social da família, as interações tinham contorno mais 

livre, com regras mais soltas, e a criança podia, guardadas as proporções, fazer o que 

queria e do seu jeito, pois se tratava de conviver com os outros mais significativos, agora 

ela deverá ser capaz de assumir a atitude de todos os sujeitos envolvidos numa determinada 

ação uma vez que são essas pessoas, envolvidas num mesmo processo social, que darão à 

ela a unidade de si mesma, que a convidarão a pensar de forma lógica e reversível. Essas 

pessoas constituem o que Dubar (2005) denomina de outros generalizados. 

Socializar-se agora exige que os indivíduos mobilizem intervenções formais 

que, em grande medida, se aproximam das intervenções que os adultos utilizam 

socialmente. A criança precisa entender que suas ações são pautadas pelas ações do outro 

generalizado, deve ainda saber lidar com essa nova compreensão das diretrizes e 

movimentos do processo social. 

O processo de configurar uma identidade pessoal e de formar o si - mesmo pela 

criança, implicará agora que ela efetivamente reconheça o caráter relativizado do poder de 

influência que ela tem no jogo social e ainda que compreenda que esse poder guarda 

estreita relação com os micropoderes que cada um dos outros com quem ela está 

interagindo tem na vida social. Do equilíbrio e assimilação das forças, das ações e contra-

ações que cada um executa no decorrer das práticas sociais dependerão as formas pelas 

quais o indivíduo se identificará ao mesmo tempo como um ser singular e coletivo.  

Há, portanto, uma dialética entre o mim identificado pelo outro e reconhecido 

por ele como membro do grupo o eu social (sou integrante da equipe de futebol, pago as 

taxas, frequento os treinos, tenho voz no grupo) e o eu que se apropria de um papel 

específico na equipe e que constrói ativamente a comunidade a partir de valores 

particulares ligados ao papel que ele assume e que é reconhecido pelo outro (sou atacante, 
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rápido, hábil, concluo as jogadas fazendo os gols, ajudando a equipe), se tratando do eu 

singular. 

Do equilíbrio e da composição dessas duas faces da configuração do si - 

mesmo: o mim que interiorizou a ideia do grupo, e o eu que me permite afirmar-me 

positivamente no grupo - depende a consolidação da identidade social e, portanto, a 

conclusão do processo de socialização com vistas a uma configuração provisória e 

aceitável da identidade pessoal.  

Em Dubar (2005), a identidade social está estreitamente ligada com o processo 

de construção da identidade pessoal já que, quanto mais o si é si mesmo, mais sucesso ele 

terá na integração ao grupo, na compreensão do coletivo. Com efeito, a escola/formação/ 

trabalho legitimam determinados saberes sociais/profissionais em detrimento de outros - 

favorecendo também determinados tipos de família - e, desse modo, desempenha um papel 

decisivo na distribuição social dos saberes. 

A passagem das primeiras identificações com os outros significativos à 

construção de uma identificação social com o outro generalizado, tendo em vista a 

abstração de papéis, põe em jogo dois elementos em tensão: há os guardados, tudo aquilo 

de significativo que foi herdado do grupo familiar que está impresso na biografia do sujeito 

e que pode ser mobilizado a qualquer momento e a necessidade de responder aos papéis 

socialmente legítimos que são postos em jogo no trabalho. Na tensão decorrente do diálogo 

entre esses elementos, o sujeito percebe que o que guardou como referência para a 

manutenção da unidade do eu, com frequência, precisará de complementos.  

Segundo Dubar (2005), essa tensão pode fazer com que o sujeito no seu 

processo de construção das identificações corra o risco de uma dissociação do si - mesmo. 

Entre um mim que se esforça para ser reconhecido por um determinado grupo e um eu 

formado no grupo familiar (com os outros significativos), que corre o risco de ser atenuado 

ou desconhecido pelos outros (generalizados), o si-mesmo - resultante do ato de buscar 

equilibrar/reequilibrar esse processo de configuração das identidades - diz o autor, ainda 

em processo de construção, pode estar na iminência de rompimento entre uma identidade 

social que supõe compromisso, disciplina, reversibilidade e a identidade pessoal que supõe 

originalidade ou criatividade.  

Podemos ver que os saberes básicos relativos à socialização incorporados pelas 

crianças e que serão requisitados no futuro, mediante o acesso ao mundo do trabalho, 

dependerão não somente do tipo e da qualidade das relações que mantêm com os membros 
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familiares e ainda com os outros generalizados do universo escolar. Dependerá também, 

conforme Dubar (2005), da relação significativa que a criança construiu com os saberes 

que os adultos encarregados de sua socialização elaboraram ao longo de suas vidas.  

As aprendizagens construídas e que detêm os diferentes adultos socializadores 

e suas relações com os diversos socializados constituem, assim, uma chave essencial da 

compreensão dos mecanismos e dos resultados da configuração da identidade pessoal dos 

sujeitos, o que faz pesar o grau cultural e a experiência construída pelos indivíduos 

socializadores para o sucesso do acesso pelo sujeito socializado aos diferentes postos de 

trabalho. 

O acesso ao mundo do trabalho corresponde à incorporação pelos sujeitos dos 

saberes profissionais específicos, compreendendo vocabulários, fórmulas, procedimentos, 

comportamentos, atitudes, costumes, compreensões tácitas, inclusive avaliações e 

colorações de caráter afetivo próprias de um campo de trabalho especializado, a aquisição 

de um jeito de trabalhar coerente com o que consta nas normas e regras, ou que estão em 

congruência com aquilo que o posto de trabalho assumido exige do trabalhador.  

Logo, acessar com sucesso o campo do trabalho relaciona-se à congruência de 

intenções, ou seja, há, boa parte das aprendizagens e experiências que o indivíduo 

construiu ao longo do seu processo de formação individual e social e que compõe a sua 

biografia, compreendendo as suas expectativas, comportamentos, desejos, o conteúdo 

intelectual aprendido e que serve para ele acessar esse mundo, bem como as projeções de 

futuro que ele elaborou e que compõem as suas intenções para com a atividade que deseja 

realizar. O sujeito requer que esses elementos todos sejam, em grande parte, reconhecidos 

política, econômica, social e afetivamente pela organização.  

Entretanto, há as exigências organizacionais, isto é, a trajetória biográfica da 

organização que se centra na sua historicidade, nas suas tradições, culturas e símbolos. 

Centra-se ainda nos seus objetivos políticos, econômicos e sociais, nas formas, maneiras e 

objetivos que ela deseja ver cumpridos pelos indivíduos que desempenham ou assumem 

um posto de atividade. A organização quer ver salvaguardada a sua identidade.  

Caso as necessidades do sujeito e as reivindicações da organização se 

choquem, as expectativas dos sujeitos, as projeções de futuro que elaborou/elabora para si 

estarão em dissonância, em vias de colisão, podendo ocorrer até rupturas entre as formas 

como os sujeitos se identificam (suas pertenças) e as formas como a organização deseja 

que os indivíduos sejam (as atribuições). Já quando as exigências organizacionais se 
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aproximam às expectativas do sujeito, podem conduzi-lo a perpetuar a identificação do si 

por si elaborada. 

De qualquer forma, Bergman e Luckmann (2007) argumentam sobre a 

necessidade de um aparelho legitimador das intenções sujeito/organizações e apontam os 

símbolos, rituais e culturas como um importante instrumento de validação do diálogo entre 

aquilo que querem e dizem ser os trabalhadores e aquilo que impõem e assumem as 

organizações. 

Nesse sentido, esses autores defendem a ideia de que muitas vezes, para que 

essa interação sujeito/organizações ocorra, são necessários muitos choques, rupturas entre 

o aprendido pelos sujeitos na socialização primária e as demandas da socialização 

secundária, por exemplo, quando o indivíduo não vê correspondência entre o mundo vivido 

pelos seus pais, pela sua formação intelectual e que ele assimilou anteriormente com a 

nova realidade vivenciada no trabalho. 

Caso a correspondência entre as intenções não seja possível, poderão ocorrer 

problemas de integração entre as interiorizações antigas e as novas, como o prolongamento 

da socialização primária no tempo e espaço da socialização secundária, cujos conteúdos 

estão de acordo com o mundo vivido pelos membros familiares de origem e os saberes 

construídos anteriormente e, se demorar muito para ocorrer a sobreposição desses saberes 

com os conteúdos do trabalho, é comum, nessa situação, o indivíduo desistir, trocar de 

atividade ou de função numa organização.  

Na verdade, Dubar (2005) argumenta que a socialização secundária constituir-

se-á, na maioria das vezes, em ruptura com a socialização primária, na medida em que as 

exigências organizacionais frequentemente vão de encontro às expectativas dos sujeitos 

(suas identidades culturais herdadas), às suas projeções de futuro (sua identidade narrativa) 

e implica ações reflexivas em função das dissonâncias, entre as formas como os sujeitos se 

identificam (suas pertenças) e as formas como a organização deseja que os indivíduos 

sejam (suas identidades virtuais estatutárias).  

A configuração da identidade pessoal não pode ser pensada como dada por 

uma socialização inicial bem sucedida, mas sim como algo em incessante construção que, 

para se efetivar, necessita da interação do indivíduo com um coletivo, já que, na interação 

com o outro, os indivíduos são convidados a usar ações reflexivas que lhes possibilite 

ajustar a identidade narrativa, ou seja, aquilo que eles contam sobre si mesmo, às 

demandas atribuídas pelo(s) outro(s) com quem interage.  
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A configuração da identidade pessoal não pode ser pensada também sem levar 

em conta o (s) contexto (s) material (is) (os meios de produção, as condições de emprego, 

as relações de trabalho nas organizações) em que essas interações e ajustes se dão, pois 

neles os sujeitos colocam em diálogo diferentes expectativas, que os obrigam a reavaliarem 

suas identidades culturais herdadas no nascimento e a aderirem, na medida do possível, aos 

papéis estatutários que as organizações de trabalho lhes atribuem. 

Entendemos que é no embate, nas relações de domínio, nas diferentes 

manifestações de poder comum de serem estabelecidas entre aquilo que o sujeito quer e 

projeta (identidade para si) com aquilo que a organização necessita e reivindica (identidade 

para o outro), que os profissionais encontram terreno fértil para elaborarem dialeticamente 

diferentes modos de identificação pessoal, social e profissional.  

 

 

1.4 Sobre a investigação dos movimentos identitários profissionais de professores em 

contexto militarizado e o estudo dos modelos organizacionais. 

 

A partir das considerações de Dubar (2005, 2006), ligadas aos estudos dos 

movimentos identitários dos sujeitos que, no contexto da problemática definida: investigar 

os elementos estruturantes dos movimentos identitários de professores não-militares e 

militares professores do Colégio Militar de Campo Grande, MS (CMCG), os quais estão 

subordinados a um conjunto de normas e regras de orientação da ação que incluem formas 

de poder peculiares decorrentes dos princípios ligados à hierarquia e à disciplina militar, 

uma especificação sobre os motivos de se investigar os movimentos identitários 

profissionais de professores de um colégio militar se faz nesse momento necessária.  

Tal necessidade nos remeteu a alguns dos acontecimentos históricos ligados à 

Guerra do Paraguai, relatados por Figueiredo (1958) e Vianna (2001). Os autores sugerem 

que os militares, desde o início da Guerra do Paraguai, buscaram transpor valores 

institucionais de cunho militar para a sociedade, fincar barreiras eficazes à propagação de 

doutrinas consideradas perigosas à defesa da nação via a educação do jovem em 

estabelecimentos de ensino específicos, os Colégios Militares.  

Trata-se de sugestões indicativas de que, para garantir o desenvolvimento e a 

segurança nacional, só o controle físico pelo Exército de áreas estratégicas não era 
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suficiente, seria necessário ainda controlar as ideias que eram disseminadas à população e 

os Colégios Militares atenderiam a essas novas exigências. 

Mais especificamente, a maior escala social dos Colégios Militares (CM), a 

cultura organizacional e o papel educacional relevante que desempenham no país há cerca 

de cento e vinte anos também justificam nossa opção, motivada ainda pela especificidade 

da cultura profissional que circula nos CM(s), pela particularidade do meio em que atua (a 

educação), pela dimensão humana reduzida que ele atende (os filhos de militares e algumas 

crianças e jovens filhos de não-militares) e pela combinação original da sua dupla 

identidade organizacional Quartel e Escola. 

Pensamos numa dupla perspectiva (quartel/escola) de entendimento do CMCG 

uma vez que ele é gerido por um conjunto normativo que prevê um simbolismo e uma 

cultura característica que é da ordem militar. Esses elementos o aproximam dos 

estabelecimentos militares como os quartéis do exército, as escolas de formação do militar 

e etc., mas tal fato não faz do CMCG uma guarnição militar no sentido strictu senso já que 

sendo um estabelecimento de ensino pensamos poder ocorrer de o público escolar não se 

limitar a reproduzir fielmente as diretrizes e os elementos simbólicos atribuídos fato que 

pode ser indicador de elementos de aproximação da organização com a identidade de 

escola. Tendo em vista esse caráter híbrido da sua identidade vamos considerar o CMCG 

como sendo uma organização escolar militarizada.  

Assim inserimos o CMCG na compreensão da escola dada por Lima (2002). 

Segundo esse autor, uma escola se constitui numa organização social de reprodução de 

orientações e regras, um estabelecimento que se encontra segmentado em departamentos e 

que prevê no seu regulamento certa divisão dos profissionais em cargos e segundo tarefas 

específicas objetivando obter garantias de que os profissionais reproduzam os 

direcionamentos que lhes são dados.  

De acordo com esse mesmo autor a organização escolar é formada por seres 

humanos que, em atividade, não se limitam a reproduzir políticas de trabalho decididas por 

outrem, não cedem passivamente ao poder imposto por uma hierarquização e controle da 

ação.  

Os professores se envolvem/criam interações socioprofissionais, tendo ciência 

de que têm capacidade estratégica de aplicarem seletivamente as regras disponíveis, de 

suplantar a autoridade jurídico-normativa vinda dos postos hierárquicos mais elevados, por 
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meio da elaboração de ações de resistência mais ou menos clandestinas, ou pelo exercício 

estratégico da crítica, promovendo, dessa forma, lógicas de ação mais localizadas.  

Entendemos que a inserção dos indivíduos (professores não-militares e 

militares professores) na organização escolar militarizada e sua adesão às subdivisões do 

trabalho, que ocorrem nesse estabelecimento, põe em jogo os processos de negociação 

entre eles, as negociações entre eles e a equipe de gestão da atividade e também as 

negociações entre os próprios elementos gestores do trabalho.  

Na verdade, a inserção do trabalhador nesse mundo em que circulam, entre 

outros, disputas, segmentações e controles, faz emergir práticas de poder peculiares e um 

intenso diálogo entre os atos de atribuição (aquilo que o outro - diretor, coordenador, 

chefes, subchefes, colegas, alunos, pais - diz de nós) e de pertença (aquilo que dizemos ao 

outro quem somos, tendo em vista a história construída/vivida por nós) propostos por 

Dubar (2005, 2006), como estruturantes das identidades dos trabalhadores nas 

organizações. 

No estudo de Dubar (2005), fica claro, como já ressaltamos, que esses dois 

mecanismos (atribuição/pertença) movimentados pelos sujeitos no decorrer de suas 

atividades nem sempre estão em equilíbrio, por isso pode-se pensar que no espaço 

organizacional os sujeitos criam e recriam, e de diferentes formas, mecanismos 

estratégicos diversos que servem como tentativa de equilibrar as diferenças existentes entre 

o que ele diz que é (identidade para si, suas pertenças) com aquilo que o outro lhe confere 

(identidade virtual atribuída).  

O que pode ser percebido no estudo do autor é que essa ação de 

desequilibração/re-equilibração intensifica-se no campo organizacional na medida em que 

os sujeitos desempenham suas atividades profissionais. Essas tentativas de 

desequilíbração/re-equilibração impõem aos trabalhadores buscar formas cada vez mais 

elaboradas de ajustar as identidades profissionais postas em movimento. 

Lima (2002) diz que no campo da organização escolar, esse ajuste não ocorre 

independentemente da estrutura organizacional a que devem responder os professores e 

segundo Dubar (2005) a ação do profissional de fazer dialogar a identidade atribuída com a 

identidade para si construída ocorrerá mediante o exercício interpretativo e crítico 

elaborado por ele sobre o estatuto que deve seguir.  

Friedberg (1993) diz que a atividade analítico-interpretativa dos trabalhadores 

é responsável por reconfigurar as formas como uma organização coordena a ação do 
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trabalhador. Nossas discussões a partir de agora evidenciarão alguns dos modelos 

organizacionais que resultam dessa atividade de análise e interpretação que os profissionais 

fazem dos contextos nos quais estão inseridos. 

Um modelo organizacional muito comum é o burocrático. Nas organizações 

burocráticas ocorre um grande número de regras e normas, uma maior centralização das 

decisões, a atribuição de um conjunto de formalidades nas relações sociais e profissionais e 

mecanismos de monitoramento da movimentação das pessoas. Nelas, Weber (2009) 

explica que podem ser identificados dois grupos de indivíduos, um pequeno, que é 

representado pelos subordinadores e um grande, representado pelos subordinados.  

Mas Weber (2009) entende as características das organizações, especialmente, 

os atributos dos estabelecimentos burocráticos, vinculando-os à ótica do poder, da 

autoridade e da dominação, haja vista que os interesses e práticas dos trabalhadores muitas 

vezes entram em choque com os fins da organização. O choque ocorre porque as regras, as 

normas e as diretrizes, os princípios orientadores da ação nessas organizações são, segundo 

Friedberg (1993) passíveis de inúmeras interpretações por parte dos trabalhadores, que 

também têm seus próprios objetivos, necessidades e práticas de poder específicas.  

Em decorrência das análises e críticas e dos micropoderes diversos circulantes 

nas organizações, March (1970) identifica outro modelo organizacional: o modelo gestor 

anárquico organizado. Tal modelo deriva das inúmeras crises que ocorrem entre as 

diferentes categorias de trabalhadores existentes numa organização. Os embates 

descoutam, conforme esclarece o autor a “desordem” que resulta de constantes tensões 

internas. 

Friedberg (1993) diz que, em meio à ordem aparente existente numa 

organização e que é prevista pela norma e pela regra, há processos de desordem e de 

anarquia organizada já que ocorrem em seu interior lutas, declaradas ou não, que estão 

ligadas à disputa de recursos de trabalho, inclusive disputas de poder. Essas lutas e disputas 

evidenciam, segundo Silva (2006), um exercício político dos trabalhadores. O exercício 

político acaba por reconfigurar, segundo esse autor, o desenho organizacional.  

Outro modelo organizacional é apontado por Torres (2004) e orienta-se pelos 

aspectos culturais e simbólicos também circulantes numa organização. Tal modelo não se 

constitui num mero reflexo da cultura e da simbologia construída historicamente pela 

organização e que ela deseja ver reproduzida pelos trabalhadores.  
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Uma análise da organização pelos aspectos culturais e simbólicos pode ser 

realizada, como orienta Freire (2011), segundo um ponto de vista sociocultural que se liga 

à especificidade de um grupo. Esse ponto de vista pode abranger os interesses (ou seja, 

lógicas de ação autocentradas); - os valores (que orientam, em profundidade, a ação dos 

sujeitos, individuais e coletivos); - as atitudes (estrutura estável de opiniões e 

comportamentos); - as normas (prescrições detalhadas de procedimentos); - as práticas 

(desempenhos, experiências e sua racionalização); - os rituais (liturgia, gestos e expressões 

verbais, habitus estilizados); - e os símbolos (referências evocativas).  

O modelo organizacional cultural tem de acordo com Torres (2004) contornos 

dinâmicos, pois é movimentado quando a norma prescrita é posta em ação pelos 

profissionais a quem a cultura organizacional formalmente se dirige uma vez que os atores, 

quando praticam o que prescrevem as normas e as regras organizacionais, elaboram uma 

diversidade de lógicas culturais e simbólicas.  

O fato é que as pessoas, umas vezes têm interesses divergentes das 

necessidades da organização e em outras convergentes o que põe em evidência a 

ocorrência de preocupações diversas, algumas comuns e outras não. Esses jogos de 

interesses fazem das organizações, segundo Friedberg (1993), verdadeiros sistemas em 

ação já que há nelas teias de relações de disputas, de práticas de poder que vinculam um 

conjunto de tensões. As tensões escondem, muitas vezes, a vontade dos atores de encontrar 

certo equilíbrio entre os interesses que estão em vigor.  

Entender as organizações pela ótica dos sistemas de ação nos diz que elas são 

um conjunto no qual se opõe e se confronta uma multiplicidade de racionalidades e, tal 

compreensão, transposta para a compreensão da organização escolar impossibilita a ideia 

de um colégio como sendo um conjunto de mecanismos ordenados e movidos 

exclusivamente pela norma e pela regra. 

Conforme explica Lima (2002), uma organização escolar não se limita a seguir 

apenas uma linha de gestão da ação do trabalho. Na verdade, nela podem existir múltiplas 

formas de orientar as atividades. Algumas, formalmente instituídas; outras criadas pela 

informalidade das relações socioprofissionais existentes em seu interior.  

Logo, pensamos que para investigar os elementos estruturantes dos 

movimentos identitários de professores não-militares e militares professores do Colégio 

Militar de Campo Grande, MS (CMCG) subordinados a um conjunto de normas e regras 

de orientação da ação que incluem formas de poder peculiares decorridas dos princípios 
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ligados à hierarquia e à disciplina militar seria necessário identificar a (s) forma (s) de gerir 

a ação do professor não-militar e do militar professor no CMCG e, isso só pode ser feito se 

adotarmos, como orienta o autor, uma perspectiva de investigação que olhe a entidade 

escolar de forma multifocalizada. 

Tendo esclarecido nosso ponto de vista, esboçado nosso posicionamento 

teórico a respeito da socialização profissional e da sua relação com os processos de 

construção das identidades cultural, reflexiva, estatutária e narrativa, tendo sinalizado as 

razões de se investigar a identidade profissional de docentes em um contexto militarizado 

e, apontado para a necessidade de também identificarmos a identidade da organização, 

importa agora apresentar, de forma contextualizada, a emergência das preocupações que 

nos proporcionaram à concretizaçaõ da nossa investigação.  

 

 

1.5 A origem da problemática de pesquisa 

 

Nossas preocupações em compreender os elementos estruturantes dos 

movimentos identitários de professores em contexto de poder hierárquico-disciplinar de 

ordem militar, em parte, são influenciadas pela atuação deste pesquisador como professor 

não-militar no CMCG.  

As experiências vividas e construídas em parceria com os demais profissionais 

militares e não-militares sinalizam a presença de conflitos permanentes nesses espaços 

entre o que é atribuído ao docente e o que eles reivindicam como necessário à prática das 

atribuições conferidas. Essa dualidade, com frequência, gera um extenso quadro de mal-

estar que inclui, entre outros, os seguintes elementos e situações:  

– Anulação de avaliações. 

– Programas de gestão vagos, contraditórios e ineficazes. 

– Invasões, porque inopinadas, à sala de aula do professor; substituição abrupta 

de docentes, no decorrer do ano escolar. 

– Constantes alterações no cronograma escolar. 

– Redução no número de horas aula semanais sem a consulta prévia ao 

professor. 

– Obrigatoriedade de os professores trabalharem em períodos de descanso 

semanal, feriados e até mesmo fora do quadro de horário regulamentado. 
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– Obrigatoriedade quanto à elaboração e aplicação contínua e exaustiva de 

avaliações e ou simulados junto aos alunos. 

– Trocas repentinas e constantes de coordenadores/supervisores de ano. 

– Obediência a um conjunto de rituais e cerimoniais que, muitas vezes, não 

guardam relação com a docência. 

– Desrespeito nas relações pessoais e profissionais. 

– Inadequação dos recursos financeiros e dos equipamentos disponibilizados à 

ação docente que, com frequência, necessitam de reparos. 

 

Esses elementos e situações todas impedem os professores de desenvolver as 

práticas de que gostariam, ou que acreditam ser capazes de melhorar o desempenho dos 

alunos.  

Em muitas das situações anunciadas não observamos, no colégio militar que 

estamos investigando, como resultado dessa tensão entre o que é atribuído com o que é 

reivindicado, uma ação do corpo docente que se configure como reprodutora fiel das 

determinações a que estão sujeitos. Ora, a experiência construída pôs em relevo a 

existência de um exercício/manobra analítico-interpretativo da parte dos profissionais 

quanto a esses elementos e situações anunciadas. Pensamos que esse exercício/manobra, 

recheado (a) por conflitos e por ingredientes de contradição, pode dizer muito sobre os 

movimentos identitários profissionais dos professores não-militares e dos militares 

professores. 

Uma aparente contradição que encontramos foi a seguinte: o CMCG promove 

espaços para a socialização dos professores e cria condições de trabalho que possibilitam a 

realização das atividades, com certo grau de satisfação e de realização pessoal. Tal 

promoção permite aos profissionais não-militares e militares se dedicarem inteiramente à 

atividade docente, sem precisar completar a sua jornada de trabalho, assumindo aulas em 

outras escolas, oferece tempo para estudo e incentiva o desenvolvimento profissional com 

vistas à elaboração de inovações na docência.  

Todavia, a própria dinâmica da gestão na organização, aliada a uma série dura de 

princípios normativos, obriga os profissionais a seguirem outro script
11

 de trabalho, dificulta 

                                                           
11

 Estamos entendo por script um conjunto de esquemas normativos e de ordenamentos de recursos que 

orientam as formas como as ações dos indivíduos devem ser realizadas. Trata-se, portanto, como afirma 

Carvalho (2002) de certo número de saberes de natureza prática que permitem aos gestores, no caso das 

organizações escolares, monitorarem as atividades que os sujeitos desenvolvem; permitem também aos 

sujeitos a quem se atribui algo, elaborarem esquemas de ação específicos por meio dos quais eles 
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que nela se avance com um exercício reflexivo, com vistas a compor as atribuições 

conferidas com as necessidades dos profissionais.  

Dificulta também a reflexão do professor sobre o que é ser docente no CMCG e 

sobre os elementos que dão contorno à prática do magistério, da mesma forma que não 

favorece o diálogo sobre questões profissionais com os colegas de trabalho e, ainda, 

inviabiliza que se pratique os incentivos ao desenvolvimento profissional, arduamente 

defendido pela organização, o que acaba por dificultar a construção de saberes e a 

mobilização e reconhecimento das experiências construídas que poderiam ajudar na 

edificação da identidade da organização e, por consequência, na elaboração da própria 

identidade do profissional do professor.  

Em outros casos, o resultado do jogo de forças, mais frequentemente 

estabelecido entre a gestão e os docentes, e até mesmo entre os próprios professores, 

coloca a gestão (os que atribuem tantas e contraditórias ações aos professores) e os 

professores (os que ora assumem, ora não assumem, em umas vezes se identificam e em 

noutras, não, com as atribuições feitas) em lados opostos e ainda estabelece um processo 

de cisão entre os professores da organização. 

Essas situações acabam por provocar crises observáveis no dia-a-dia do 

trabalho e que, como veremos em nossas análises, são confirmadas, nas falas dos 

professores, como incômodos, desistência da sala de aula, na falta de motivação para 

enfrentar os conflitos e até mesmo para desenvolver um trabalho com maior qualidade. 

No processo de delinear a nossa problemática, uma importante questão foi se 

desenhando, a qual se liga ao fato de este pesquisador ser também professor no colégio 

militarizado e ela será discutida no tópico a seguir.  

 

 

1.6 A identidade professor-pesquisador e sua relação com a problemática de pesquisa  

 

A minha dupla identidade nos levou, antes mesmo de iniciarmos a coleta de 

dados para a investigação, a algumas questões conflitantes: como é que um pesquisador 

pode desenvolver um trabalho, sendo ele mesmo também professor da organização a qual 

investigará? Como ele pode fazer uma pesquisa de forma a filtrar constantemente seus 

                                                                                                                                                                                
estabelecem, conforme explica Scott (1995), a padronização e sequenciamento das condutas convocadas em 

função dos esquemas de ação específicos elaborados tendo em vista a tarefa ou situação de trabalho que 

vivenciam. 
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interesses, percepções da realidade, objetivos, crenças, para então explicitar e analisar com 

maior rigor o mundo do trabalho vivido? Como, a partir dos procedimentos metodológicos 

por ele elencados, avançar sem ser interpretado como subversivo sobre a análise da norma 

e da regra e propor conhecimentos (em parceria com os atores do trabalho) na e sobre a 

organização que, ao mesmo tempo, que conduzam professores e organização à construção 

de novas formas de relações socioprofissionais, contribuam para a construção da 

identidade profissional do professor e da própria identidade da organização? 

Esses questionamentos anunciados estiveram o tempo todo relacionados à 

problemática e à busca pelo objetivo da pesquisa e impuseram a necessidade de este 

professor e pesquisador encontrar, intimamente, mecanismos para fazer compor duas 

formas de identificação: a identidade de professor com a identidade de pesquisador para, a 

partir dessa composição, estruturar uma identidade professor-pesquisador. 

Zeichner (1998) já apontava que, apesar da ocorrência de movimentos 

acadêmicos mais revolucionários e de caráter mundial discutindo e exemplificando que o 

trabalho reflexivo do professor sobre a e na atividade é uma importante fonte de 

conhecimentos sobre a docência. Ainda hoje, é comum a ambos, professores e 

pesquisadores, principalmente, o pesquisador acadêmico, entender os questionamentos e os 

trabalhos de pesquisa dos professores na escola com certa ressalva. 

Embora as discussões do autor tratem das dificuldades de um, o professor e do 

outro, o pesquisador, reconhecerem os conhecimentos que tanto um como o outro 

produzem, nos deparamos, no decorrer do nosso trabalho, com um movimento 

autoreflexivo, já que neste caso professor e pesquisador são um só sujeito. Julgamos que 

esse movimento reflexivo pode ser aproximado, pelo menos em parte, dos apontamentos 

do referido autor, já que, enfrentamos o fato de que, ao longo de muitos anos, experimentei 

e experimento o trabalho de docente na organização militarizada; vivi e vivo os processos 

de ensino e de gestão da escola, mediado pelos princípios da hierarquia e da disciplina 

militar; mobilizei e mobilizo mecanismos de socialização profissional mediados pelo poder 

decorrente desses princípios; mantive e mantenho interações sociais e profissionais com 

categorias distintas de profissionais: os militares e os não-militares. Essa vivência foi e é 

geradora de conhecimentos diversos sobre o que é ser professor no CMCG. 

Embora esses conhecimentos produzidos não tenham sido elaborados segundo 

o que prescrevem as regras e normas da metodologia científica e, portanto, não tenham 
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sido fundamentados pelas experiências de pesquisa dos pesquisadores acadêmicos e 

estejam situados mais no nível do senso comum, já que se fundamentam pela minha prática 

profissional de professor, eles me orientaram, o tempo todo, em minhas análises e 

interpretações dos dados empíricos obtidos. 

Nessa direção, deparei-me com a minha identidade de pesquisador, que 

suscitou de nossa parte habilidades para tornar o conhecimento, advindo da experiência 

feita, relevante para a pesquisa, ou melhor, que fizéssemos esse saber, gerado pelo senso 

comum, ser reconhecido como importante na investigação acadêmica e passível de compor 

um projeto de pesquisa. Uma vez compondo o projeto, esse saber deveria seguir as regras 

de investigação ligadas à coleta, análise, interpretação científica, escrita do trabalho e, 

ainda ter um caráter de maior neutralidade. 

Desafios como esses, pelo menos em parte, contribuem, segundo Demartini 

(2001), para que seja dominante no meio dos professores uma visão da pesquisa acadêmica 

como sendo uma atividade que deva ser conduzida por pesquisadores de fora da sala de 

aula, inclusive dificultam um pesquisador de investigar o próprio campo de trabalho. Eles 

contribuem para o fortalecimento entre os docentes da ideia de que a teoria educacional é 

algo produzido por outros, com mais status e prestígio na hierarquia acadêmica. Tais fatos 

fomentam, segundo Zeichner (1998), nos próprios professores uma dificuldade de 

legitimarem os conhecimentos gerados pelos pesquisadores acadêmicos quando estes 

investigam a escola.  

Considerando que os professores são, como argumenta Zeichner (1998), os 

únicos que estão em situação privilegiada para fornecer uma visão de dentro da escola e o 

fato apontado por Demartini (2001), de que não há, na atualidade, como outrora acreditava 

Ferrarotti (1983), caminhos pré-definidos para a condução de uma pesquisa; de que não há 

também metodologias prescritas que conduzam o pesquisador ao esclarecimento das 

questões que ele propõe elucidar; julgamos que um passo em direção à composição das 

formas de identificação com que nos deparamos no desenho de nossa problemática de 

pesquisa seria contar com a ajuda dos professores e reivindicar um aparato teórico- 

metodológico que nos permitisse, com maior objetividade, não endossar, em algumas 

ocasiões, a minha identidade de professor e sim a minha identidade de pesquisador. 
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Nesse movimento que evidencia o caráter complexo que é pesquisar o próprio 

contexto de trabalho, fui colocado em situações de incertezas que exigiram, ao mesmo 

tempo, austeridade e fluidez perante o fenômeno investigado. 

Nessas situações, Demartini (2001) explica que o pesquisador não pode ignorar 

uma mediação rigorosa da sua ação pautada pela regra e normas de investigação científica, 

pois elas ajudam o pesquisador a ter mais atenção e rigor, a ter vigilância epistemológica 

(SANTOS, 1991); ou então, a trabalhar metodologicamente (AZANHA, 1993) na 

aplicação dos procedimentos metodológicos e na feitura de suas análises dos dados face ao 

caráter aberto e contingente da pesquisa. 

De posse desse entendimento que nos diz que a identidade de pesquisador se 

faz, assim como a identidade de professor, na prática, respectivamente, da pesquisa e de 

ensinar e da compreensão de que essas identidades, como nos ensinou Ferrarotti (1984), 

influenciam-se mutuamente, pensamos então no processo de delinear a nossa investigação, 

que indagar os professores não-militares e os militares professores se as contradições, 

expressas nas conversas de corredor, no espaço do lanche e nas reuniões sociais e que 

aparecem como tensionadoras dos movimentos identitários por eles empreendidos, são 

permeadas por um desejo concreto de construir, mediante um trabalho individual e 

coletivo, espaços de discussão e de avanço sobre as contradições com que se depara o 

trabalho de professor no CMCG. Tal indagação foi necessária para obtermos pistas que nos 

conduzissem a concretizar nossas ideias ao desenvolver o projeto de pesquisa. 

Em função dos problemas vividos pelos professores na organização, e que 

vimos anunciando, intencionando delinear melhor nosso objetivo de investigação, vamos 

relatar um fato, ocorrido em 2007 no estabelecimento, que se configurou como importante 

pista nessa busca de esboço e concretização do projeto de pesquisa. 

 

Naquele ano [...] os professores, coordenadores e profissionais do serviço social 

organizaram uma reunião objetivando buscar, junto à gestão, diálogos com vista 

a um maior equilíbrio na atribuição de tarefas aos docentes. Não hesitei em 

participar de tal reunião, pois vivia, assim como os meus pares, a mesma 

angústia; e ainda senti-me provocado enquanto pesquisador, porque percebi, 

nessa iniciativa, abertura de caminhos para a emancipação do coletivo, e também 

uma forma de aprofundar meus conhecimentos sobre os processos de pesquisa 

nesse campo. Nesse sentido, foi viabilizado local, fora da escola, para a reunião. 

Foram realizadas duas reuniões, com 17 participantes, todos professores não- 

militares, sendo posta em pauta a importância de se formar um grupo mais coeso 

para viabilizar a reivindicação de menos atribuições, menos invasões de tarefas 

alheias ao trabalho de professor no colégio; necessidade de o professor ser 

ouvido no processo de encaminhamento de alternativas para as demandas 

escolares, de mais ética nas relações pessoais e profissionais. Os professores 
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estavam preocupados em não deixar que fosse criada uma cisão entre os 

militares professores e os professores não-militares. Embora esta tenha sido uma 

situação informal, os professores elaboraram uma pauta de todas as situações 

vividas na escola e que mereciam discussão com a gestão escolar, elegeram em 

situação de democracia alguns colegas para serem os seus representantes. A 

gestão do CMCG aceitou o convite para uma reunião que contou com a 

participação do comandante da unidade, diretor da organização, que se colocou à 

disposição para ouvir as preocupações dos professores. Houve a presença maciça 

dos professores não-militares e de alguns poucos militares professores, que se 

limitaram a sentar no fundo da sala e ficar em silêncio, ao longo de quase toda a 

reunião - a qual se revelou um grande desabafo por parte dos professores não 

militares. Muitos, afetados intensamente pela situação, começaram a lacrimejar, 

ao fazer as colocações que foram elaboradas pelo grupo. As críticas e os 

caminhos para se tentar alcançar soluções conjuntas ganharam significados e 

tons fortemente emocionados, ocorrendo situações em que os professores 

expressavam, de forma exaltada, suas dificuldades particulares e, o comandante 

interviu, ressaltando que, se não houvesse um controle e um maior 

profissionalismo, teria que encerrar a reunião. Em resumo, todo o planejado 

ocorreu, na prática, de forma diferente do que o grupo havia pensado. O 

comandante expressou sua dificuldade para entender o que se pretendia com a 

reunião, solicitando que a pauta lhe fosse entregue para posterior devolutiva. 

Esta, até hoje, ainda não nos foi dada. (relato de observação) 

 

Enquanto pesquisadores, vislumbramos, nesses eventos, uma ação 

desencadeada pelos professores não-militares de tentar dialogar com os militares 

professores e com os gestores militares sobre as situações de trabalho vividas e, mediante 

esse diálogo, encontrar formas de superar as dificuldades com as quais todos, independente 

de ser ou não militar, se deparam no exercício da atividade de professor na organização 

escolar militarizada. 

Logo, vimos, enquanto pesquisadores, haver um movimento em que a 

construção da identidade profissional parece ser movida pelo comunitário (DUBAR, 2005, 

2006), isto é, pelas reflexões dos professores individualmente e em coletividade sobre a 

vida ou o trabalho específico de professor na escola. Nesse sentido, nós estamos pensando 

enquanto pesquisadores que o grupo reivindica uma identidade própria, um autocontrole da 

atividade, relacionada à realização das funções específicas da profissão.  

Já que os professores se referem a situações - tanto no nível individual como no 

coletivo - em que devem com frequência seguir o normativo da organização e, assim, 

executar, com grande frequência, papéis alheios ao ensino, desempenhar tarefas 

relacionadas ao ensino com eficiência, competência e vigilância que a hierarquia, ancorada 

na disciplina militar, determina, pensamos ainda, que o estatuto poderia estar influenciando 

a socialização profissional e os movimentos de elaboração da identidade profissional dos 

professores não-militares e militares professores pelo societário (DUBAR, 2005, 2006), e 
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sendo assim, fomentando em nossos atores um posicionamento que diríamos mais 

conformista com o ambiente de trabalho militarizado.  

Tendo em vista o fato relatado anteriormente, percebemos que os docentes, 

militares ou não, por meio da prática das normas e das regras e via ação analítico-

interpretativa das diretrizes (sua identidade reflexiva), parecem querer defender seus 

interesses e percepções do trabalho, elaborados ao longo da ação educativa que realizaram, 

manter crenças, condutas, culturas e práticas de trabalho (sua identidade cultural), para 

então poder disputar, com maiores chances de sucesso, os recursos (fisicos e humanos) 

disponibilizados pela organização, que lhe atribui uma identificação estatutária com a 

profissão de professor.  

Na verdade, vimos no episódio relatado uma atividade do grupo de professores 

de cunho micropolítico. A micropolítica foca, segundo Carvalho (2002), o cotidiano das 

escolas, as formas como os atores procuram impor ou salvaguardar os seus interesses 

frente às exigências e constrangimentos impostos pelo conjunto de diretrizes 

organizacionais, dirige o seu olhar, como se refere Iannaccone (1991), para locais 

específicos como o departamento, a sala de aula entre outros, razão pela qual incluímos ao 

objetivo de investigar os elementos estruturantes dos movimentos identitários de 

professores não- militares e militares professores subordinados a um conjunto de normas e 

regras de orientação da ação que incluem formas de poder peculiares decorridas dos 

princípios ligados à hierarquia e à disciplina militar os pressupostos teóricos sobre as 

micropolíticas do cotidiano. No tópico a seguir vamos explicar melhor esse alargamento do 

nosso objetivo de pesquisa.  

 

 

1.7 A problemática de pesquisa e sua relação com as micropolíticas do cotidiano 

 

Nossa ideia de aliar os pressupostos teóricos sobre as micropolíticas do 

cotidiano ao nosso objetivo de investigação justifica-se porque no nível da socialização 

ocorrida no trabalho as transações e poderes inerentes à relação entre atribuidores e os 

sujeitos a quem as imputações se dirigem, assumem segundo Friedberg (1993), um 

colorido muito diversificado. Ao longo dessas transações as regras e normas de ação são, 

com mais frequência, analisadas, criticadas, subvertidas e reformuladas segundo 

necessidades e interesses diversos. 
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Desse ponto de vista, pode-se prever haver, um diálogo e ou embate entre o 

indivíduo e a organização já que as diretrizes formalmente instituídas na escola escondem 

além de interesses econômicos uma ordem simbólica e política de controle e tendem, 

conforme o autor, a constranger a ação dos atores, e estes (os atores) reagem a tal 

constrangimento. Dubar (2005, 2006) diz que os sujeitos reagem, tendo por base suas 

pertenças profissionais, à mobilização de interesses econômicos, culturais e políticos 

específicos e historicamente construídos.  

No campo das organizações escolares, Placco (2010), dá luz a fatos que estão 

diretamente relacionados às disputas mantidas entre professores e demais sujeitos 

envolvidos direta e indiretamente na prática docente e que podem ser aproximadas da 

análise micropolítica das relações de trabalho.  

Segundo a autora, o professor, em situação de trabalho, vive uma série de 

conjunturas que, na maioria das vezes, escondem um conjunto de interesses e forças que 

estão situadas no nível das expectativas (atribuições, identidade para o outro) que são 

depositadas pela escola e demais agentes atribuidores (sistema, diretor, coordenador, 

alunos, pais, colegas...), e no das identificações (pertença do professor, identidade para si). 

A presença de tais conjunturas na escola nos faz supor que essas interações 

escondem, no CMCG, além de mecanismos de poder específicos, interesses de natureza 

micropolítica que em conjunto influenciam os movimentos empreendidos pelos 

professores na construção de suas identidades profissionais.  

Isto porque na prática interpretativo-analítica do que prescrevem as normas e 

regras, os professores buscam mutuamente definirem-se a si mesmos e ao trabalho que 

desenvolvem, salvaguardando, como analisam Ball e Lacey (1980); Ball (1987), Siskin 

(1994) e Carvalho (2002), seus interesses, por via de interações e parcerias diversas, todas 

relacionadas à atuação política dos professores.  

Vimos a opção pela micropolítica do cotidiano alinhar-se ao estudo dos 

movimentos identitários profissionais, uma vez que, segundo Iannaccone (1991), o 

interesse da micropolítica centra-se sobre as atividades de análise e crítica dos indivíduos 

sobre o mundo vivido no trabalho. Foca a forma como o trabalhador constrói/reconstrói a 

atividade que desenvolve, segundo as percepções e interpretações que fazem da realidade 

vivida. Ora, essa ação do trabalhador é reveladora de que há um conteúdo de natureza 
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política nos atos de atribuição e pertença que, segundo Dubar (2005, 2006), estruturam as 

formas como os sujeitos se identificam com a profissão que eles escolheram.  

Apresentada contextualizada a origem da problemática desta pesquisa, 

justificada a nossa opção por também estudar os movimentos identitários de professores 

em contextos militarizados levando em conta os pressupostos da micropolítica do 

cotidiano, vamos, no capítulo 2, apresentar nossa proposta metodológica de investigação e, 

junto com ela, as discussões sobre quais caminhos escolhemos para conduzir nossas 

análises de dados da investigação. 

 



 

 

CAPÍTULO 2  

A PESQUISA DESENVOLVIDA: PROCEDIMENTOS, ANÁLISES, 

INTERPRETAÇÃO DE DADOS E SUAS IMPLICAÇÕES.  

 

Às vezes acontecia o branco, mas eu estava 

esperando tanto que acontecesse o verde que foi o 

verde que eu vi e mediante essa identificação pensei: 

eu sou um nativo.  

 

 

2.1 As implicações da pesquisa desenvolvida  

 

A citação que destacamos como epígrafe é uma metáfora representativa dos 

conflitos e das ambiguidades com que nos deparamos ao darmos início às discussões 

metodológicas do trabalho. Conforme apresentaremos ao longo deste capítulo, a 

ambiguidade que a epígrafe aponta se constituiu em uma questão conflitante na nossa 

busca de resposta à pergunta que consideramos nuclear ao trabalho: qual a direção e 

movimento vamos imprimir ao nosso estudo?  

Procura-se investigar como se estruturam os movimentos identitários de 

professores que estão subordinados a um conjunto de normas e regras de orientação da 

ação que incluem formas de poder que decorrem dos princípios ligados à hierarquia e à 

disciplina militar, aliando-os aos pressupostos teóricos sobre as micropolíticas do 

cotidiano. Esse objetivo é procurado tendo por base três temas de caráter teórico-

metodológico e analítico. São eles: os modelos organizacionais, estrutura reguladora da 

ação e as formas analítico-interpretativas elaboradas pelos profissionais ao porem em ação 

as normas e regras, isto é, a estrutura. Esses temas foram definidos a priori, ou seja, os 

elaboramos ao longo do processo de apropriação do referencial teórico que embasou o 

trabalho de investigação e de análise dos dados.  

Apesar de nos centrarmos em temas-guia elaborados, antecipadamente, isto é, 

antes de efetuarmos a análise de conteúdo das mensagens, ensaiamos o tempo todo a 

articulação entre as informações que cada um desses temas abarcaram. Nesse sentido, os 

conteúdos relativos a cada tema nos possibilitaram elaborar de antemão um conjunto de 

categorias e subcategorias de análise, nos permitiram também construir, no decorrer de 
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nossas análises temáticas do conteúdo das informações, novos temas, categorias e 

subcategorias.  

Vale lembrar que não nos interessou um tema, uma categoria ou subcategoria 

apenas e nem tampouco uma discussão mais linear das informações que eles encerraram, 

mas as relações que os temas, categorias e subcategorias, construídas antecipadamente ou 

não, guardavam entre si, as formas como os conteúdos se articularam e ecoaram sobre os 

mecanismos de poder, o fenômeno da micropolítica e em especial sobre os movimentos de 

construção das identidades profissionais de nossos atores. 

Objetivando conferir maior sentido ao delineamento do trabalho vamos 

discutir, por meio de quatro ideias estruturantes, os temas que elencamos como 

determinantes da construção e mobilização dos dispositivos teórico-metodológicos. 

Primeira ideia: os recursos físicos e humanos disponibilizados pela escola à 

ação de ensinar do professor e a forma como está previsto na estrutura o acesso do docente 

a esses recursos sinaliza que vigora no colégio um modelo organizacional e práticas de 

poder predominantes. Julgamos que a orientação imposta à ação do professor por esse 

modelo e as práticas de poder que ela encerra podem ser atribuidores de múltiplas formas 

de identificações profissionais aos trabalhadores.  

Aderir a essa ideia significou, portanto, fazer uma opção metodológica inicial 

que nos possibilitasse a descrição dos prédios escolares, dos objetos, departamentos, fatos, 

até falas (literais), situações e expressões que traduzissem a realidade investigada. Para 

tanto, foi preciso que nos incluíssemos como parte integrante da unidade investigada e 

como tal partilhássemos acontecimentos, fizéssemos uso dos recursos físicos, 

dialogássemos com o pessoal de apoio ao trabalho do professor na escola, buscássemos 

saber das normas e regras de gestão e praticá-las na perspectiva de alguém que fosse 

professor da escola. 

Segunda ideia: o conjunto de regras e normas - a estrutura - atribuídas ao grupo 

de profissionais via dispositivos militares hierárquicos-disciplinares prevê o exercício de 

poder unilateral e verticalizado. Pensamos que tal exercício do poder se reflete na forma 

como os profissionais se veem, como veem o outro e como veem a profissão de professor 

no colégio.  

Terceira e quarta ideias: entre os comportamentos atribuídos oficialmente pela 

organização via estrutura e as condutas realmente praticadas, ocorre, da parte dos sujeitos a 
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quem se atribui algo, a elaboração de análises muito peculiares das normas e regras e uma 

forma de praticar o poder também peculiar.  

Supomos que a ação analítico-interpretativa, elaborada pelos profissionais vista 

como uma manobra político-estratégica de experimentação, é responsável pela estruturação 

e reestruturação do modelo organizacional predominante e dos micropoderes existentes. 

Supomos também que essa mesma ação é determinante de um modo específico de 

socialização no trabalho, a partir do qual resultam múltiplas formas de os sujeitos 

construírem suas identidades profissionais na escola.  

Logo, pelo viés dos modelos organizacionais, buscamos nos documentos 

escolares informações relativas aos recursos físicos e ao espaço de trabalho do professor. 

Colocamos em evidência os profissionais da Psicologia, da Psicopedagogia, da Assistência 

Social entre outros que o CMCG disponibiliza à ação docente. Procedemos, mediante o 

recurso da observação, a descrição dos departamentos escolares, dos equipamentos 

colocados à disposição do professor na sua tarefa de ensinar e apresentamos algumas das 

equipes de profissionais que, ao integrarem cada departamento escolar, se constituem em 

um quadro de pessoal de gestão e de auxílio ao trabalho docente na escola.  

No que diz respeito ao tema estrutura, centramos nossa busca em elementos 

relacionados à apresentação das normas e regras que orientam a ação dos diversos 

profissionais da escola, em especial à prática de ensinar dos professores não-militares e dos 

militares professores.  

Nos documentos organizacionais, a estrutura é traduzida numa série de 

diretrizes hierárquico-disciplinares e regulamentam não só a ação do trabalhador, mas 

também toda a configuração do espaço físico, as relações sociais entre os sujeitos tanto 

dentro quanto fora da organização. O conjunto de diretrizes determinantes das formas pelas 

quais os profissionais devem executar a tarefa de ensinar extrapola seu nível escolar, isto é, 

a sua identidade de colégio, e tem um conteúdo cujo teor está relacionado à natureza 

militarizada da escola.  

O Colégio Militar que estamos investigando apresenta dupla identidade: uma, 

ligada ao cultivo de valores e disposições de um quartel do Exército, que se orgulha da sua 

memória, das suas tradições e dos seus feitos e que, portanto, zela pela obediência à 

hierarquia e à disciplina militar; a outra contem valores e disposições comuns ao universo 

escolar e, por isso, mostra-se aberta a discussões, ao livre trânsito de pessoas e ao novo.  
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Esse caráter híbrido da sua identidade enquanto organização faz com que ele se 

apresente ao público externo como uma entidade onde convivem simultaneamente o velho 

e o novo.  

Tendo em mente esse hibridismo, procuramos, no processo de coletar dados, 

ficar atentos aos preceitos constantes nos documentos e ao que era divulgado, cantado ou 

falado no espaço da organização pelos sujeitos representantes da estrutura e pelos sujeitos 

a quem a estrutura comumente mais se dirige. Vale ressaltar que até mesmo os 

representantes da estrutura recebem atribuições e que por isso também ficamos atentos a 

esse fato. 

Julgamos que se nos limitássemos a apenas um modo de ver e pensar as 

interações poderia ser uma armadilha para o pesquisador investigador dos movimentos 

identitários profissionais de professores, pois limitar a ação de coletar dados a esses dois 

procedimentos (observação e consulta documental) acabaria por fazer com que a pesquisa 

numa organização escolar militarizada, se alimentasse mais de ilusões do que de fatos reais 

e, assim, a percepção da realidade ficaria restringida de forma tal que perceberíamos as 

tensões, os conflitos e a natureza por detrás deles superficialmente. Então, não 

alcançaríamos o real vivido por nossos sujeitos no movimento em que constroem as suas 

identidades profissionais.  

É importante destacar que não negamos a compreensão de que uma ou duas 

técnicas de coleta de dados por si só se constituem num excelente meio de o pesquisador ir 

fundo, de mergulhar numa realidade, isto é, de sair da ilusão que o fenômeno, na sua 

primeira manifestação, revela. Não negamos também que o pesquisador pode, mediante 

esses recursos, ouvir e interpretar, inclusive, aquilo que não é dito pelos sujeitos e assim 

chegar a uma forma mais concreta de representação da realidade.  

Contudo, considerando o fato de que este pesquisador é também professor na 

organização e de que o poder na organização é exercido de forma mais unilateral e num 

sentido mais verticalizado, podíamos correr o risco de que a vivência de professor 

exercesse maior pressão sobre os dados e a forma como foram coletados, poderíamos 

perder de vista o fato de que, muitas vezes, os sujeitos demonstram comportamentos 

alinhados com os papéis que lhes são atribuídos, revelam afinidades às identificações que 

lhes são imputadas e assumem identidades profissionais muito mais numa cumplicidade 

com as determinações organizacionais do que pelo entendimento e validação das 

atribuições que recebem. 
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Essa adesão ocorre uma vez que os profissionais têm receio de ser sancionados, 

temem que sua conduta e argumentação sejam reveladas e que a arguição manifesta sirva 

como recurso de constrangimento por parte da estrutura ao comportamento do profissional.  

Talvez por isso, os sujeitos esbocem atitudes conformistas, como tentativa de 

evitar a coação e demonstram exercer seu ofício de forma pacífica; dizem não haver 

grandes problemas na execução das atividades e assumem condutas e posicionamentos que 

podem parecer, aos olhos daquele que não é familiar à organização, como sendo 

congruentes ao que apregoa a estrutura enquanto que, na verdade, não o é. Além do mais, a 

minha dupla identidade - professor & pesquisador - poderia influenciar em cada uma 

dessas questões e assim prejudicar nossa coleta e análise dos dados. 

Logo, esses elementos implicadores da investigação e a própria natureza do 

campo que investigamos, nos convidaram a levar em consideração os processos sociais em 

que eventos relacionados à prática do poder e ao exercício micropolítico podem estar 

estreitamente relacionados aos movimentos identitários dos sujeitos a partir de uma 

perspectiva interna, isto é, do ponto de vista dos próprios sujeitos, o que nos convidou a 

auscultá-los também.  

Isso porque May (2004) orienta o pesquisador social a passar longos períodos 

de tempo em contato com o campo de pesquisa não apenas o observando, mas também se 

preocupando em apreender o que, como, de que forma e onde pessoas e ações entre grupos 

característicos de indivíduos acontecem; orienta ainda que o pesquisador seja astuto na 

criação de meios que lhe possibilitem escutar o que é dito, ouvir aquilo que não é dito isto 

é, auscultar, questionar os sujeitos, coletar qualquer dado que esteja disponível desde que 

sirva para esclarecer seus interesses de pesquisa. Pensamos, seguindo essa orientação do 

autor, que apenas a consulta aos documentos organizacionais que orientam a ação e a 

observação não nos seria útil para alcançar o objetivo do trabalho.  

Preocupamo-nos também em ouvir e auscultar os professores não-militares e 

militares professores mediante um questionário aberto e entrevista semiestruturada. 

Somente assim pensamos poder aprofundar nesse universo e assegurar a redução das 

influências que a minha dupla identidade poderia ocasionar na obtenção dos dados de 

pesquisa. 

Portanto, com o auxílio do questionário e das entrevistas semiestruturadas, 

pensamos poder acessar com mais profundidade o terceiro tema da investigação, as formas 
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analítico-interpretativas elaboradas pelos profissionais a respeito do (s) modelo (s) 

organizacional (is) vigente (s) na escola.  

Nesse tema, demos ênfase à interpretação e análise que os nossos atores tecem 

sobre a realidade na qual estão inseridos, principalmente, as suas argumentações, 

testemunhos, interpretações e análises sobre o modo como são disseminadas as normas e 

regras orientadoras da ação e a respeito da forma como dizem praticá-las. 

Grande parte do nosso esforço, ao longo da busca de dados que nos 

possibilitasse acessar esse tema, se dirigiu para a captação dos confrontos, dos 

micropoderes e formas de compromisso com a organização que são postos em ação pelos 

professores; para as formas de influência manifestas pela prática do poder segundo uma 

escala hierárquico-disciplinar sobre as relações socioprofissionais formalmente atribuídas e 

sobre as redes de interações informalmente postas em ação na escola. Isso para investigar 

suas relações com os movimentos de construção da identidade profissional dos nossos 

atores. 

Foi intencionando saber em que medida os recursos físicos disponibilizados no 

CMCG são considerados eficientes à prática docente, de que forma eles se relacionam com 

a atividade de ensinar na escola, em que sentido os nossos atores entendiam esses recursos 

como proporcionadores de maior definição ao trabalho do professor e, desejando saber 

ainda se eles percebem e em que ocasiões entendem haver mais congruência das diretrizes 

hierárquico-disciplinares com o exercício da atividade docente que aliamos o questionário 

com as entrevistas semiestruturadas.  

Em síntese, a orientação metodológica desta pesquisa incidiu, portanto, sobre 

uma organização específica, um grupo de indivíduos com características singulares e ao 

longo de um período determinado de tempo. Buscamos relatar os acontecimentos, o 

desenvolvimento e a evolução da organização/do grupo.  

De acordo com a caracterização proposta por Geertz (2010), Flick (2009), May 

(2004), Haguete (1987), e outros, as preocupações das pesquisas com contornos 

etnográficos e até mesmo das pesquisas etnográficas incidem exatamente sobre essas 

questões e, para acessá-las, o material convencional de coleta de dados sobre o qual ela 

deve se apoiar são a observação participante, a consulta documental, os questionários e as 

entrevistas. A abordagem etnográfica de pesquisa se atem, conforme alerta Velho (1978), à 

natureza interpretativa, ao caráter aberto e nunca fechado da realidade. 
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Contudo, ao interagirmos com os nossos sujeitos e ao tomar parte em um 

conjunto de acontecimentos ao longo da coleta de dados, não conseguimos pôr em ação a 

orientação dada por esses autores de, uma fez realizando a observação participante, 

simultaneamente agir com discrição e afastamento bem como atuar com maior 

clarividência e proximidade com o campo de investigação. As dificuldades vividas no 

campo de trabalho serão relatadas nos tópicos a seguir, e tendo em vista a forma peculiar 

como nos portamos no campo de investigação e que em grande medida contraria a 

orientação dada pelos autores quanto à prática da observação participante e o uso do 

método de pesquisa etnográfico não estamos atribuindo a pesquisa aqui apresentada uma 

identidade de pesquisa etnográfica. Preferimos defender a ideia de que ela tem contornos 

etnográficos. 

A aplicação das técnicas de coleta de dados anunciadas envolveu: a) o acesso à 

organização e aos sujeitos da pesquisa; b) a solicitação dos documentos organizacionais 

nos quais se encontram as normas e regras que prescrevem sobre o funcionamento da 

organização, sobre as formas como os professores devem executar a tarefa de ensinar na 

escola e sobre os mecanismos de relacionamento social que devem ser postos em prática 

no CMCG; c) a observação do local e dos mecanismos de ação postos em movimento 

pelos professores; d) a elaboração e distribuição de questionários abertos de pesquisa; e) a 

realização de entrevistas semiestruturadas com docentes não-militares e militares docentes.  

Tendo em mente os pressupostos da pesquisa qualitativa, vamos a partir de 

agora discutir cada uma das etapas da coleta de dados realizada, bem como as subetapas 

que estiveram envolvidas em cada movimento da recolha de informações. Destacaremos as 

implicações que elas suscitaram, refletindo, com auxílio da bibliografia especializada, 

sobre os aspectos intrínsecos a cada uma delas. 

Gostaríamos de esclarecer que o uso do termo campo de pesquisa ocorre 

porque designa, conforme aponta Flick (2009), uma determinada organização, uma 

subcultura, uma família, um grupo específico de pessoas com uma biografia especializada, 

tomadores de decisões em administrações e ou empresas.  
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2.2 As questões ligadas ao acesso ao campo de investigação 

 

Em se tratando de uma unidade militar, que conta com um conjunto de 

departamentos e pessoas organizadas hierarquicamente, as quais devem ser contatadas para 

se obter qualquer tipo de autorização de acesso de visita, circulação e, principalmente, 

quando esse acesso tem caráter de investigação do seu interior, o contato inicial requer, 

antes de tudo, uma carta oficial produzida pelo responsável indireto (orientador) da 

pesquisa. Essa carta será posteriormente anexada a outro documento que na organização é 

denominado “Parte”
12

. 

Ao elaborarmos uma parte, tomamos alguns cuidados para seguir a cadeia 

hierárquica da escola. Não queríamos entrar em cena já com uma autorização formal, 

concedida pela instância hierárquica maior do colégio, a Seção de Divisão de Ensino, 

como ocorreria com um investigador que não fosse também professor na escola. 

No nosso caso, a obtenção da autorização exigiu que consultássemos 

previamente os postos intermediários de gestão, no âmbito do departamento escolar ao 

qual o pesquisador, pela sua identidade de professor, estava vinculado. Tal ação foi 

necessária para que não corrêssemos risco de ferir suscetibilidades alheias de pessoas que 

correspondem a uma parte dos sujeitos que foram elementos importantes da nossa 

investigação. Estes, percebendo nossa ansiedade e desobediência à rotina já conhecida, 

poderiam “sabotar” nosso trabalho. Não queríamos que isso acontecesse; almejávamos 

construir uma relação pesquisador-pesquisado que fosse sólida e honesta. Afinal, 

passaríamos longo tempo convivendo com todo o grupo. 

Os oficiais dos postos de gestão intermediários emitem parecer inicial sobre o 

pedido que serve como uma primeira sinalização, positiva ou negativa, a respeito da 

solicitação pretendida. Dificilmente, um parecer emitido pelo oficial do posto 

intermediário de gestão é contrariado pelo Diretor de Ensino. Dependendo da natureza do 

apelo feito, a resposta do Diretor de Ensino chega verbalmente pelo militar Chefe da 

Seção. Todavia, é comum essas respostas demorarem de semanas a meses.  

                                                           
12

 A “parte” é um documento corriqueiro nesses estabelecimentos, por meio do qual os trabalhadores 

informam ou pedem algo (como dispensa do trabalho, autorização para ir a um evento como seminários, 

congressos). As “partes” feitas pelos profissionais são encaminhadas aos chefes de seção, que se 

encarregam de redigir outra “parte”, informando sobre o pedido ou informação que se deseja ser concedida 

pelo Diretor de Ensino, oficial que tem o poder de autorizar ou não, embora este sempre ouça o chefe da 

seção antes de proceder sua opinião.  
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É conhecida, por exemplo, a dificuldade que Atassio (2007) encontrou para 

obter sua autorização de pesquisa na EsSA, que só foi obtida após decorrido um ano do 

pedido inicial, mas também é conhecida a experiência de Albertini (2006), que relata em 

seus estudos não ter tido nenhuma dificuldade em obter autorização para sua investigação. 

Mesmo assim, ocorrem nas bibliografias relacionadas com o tema das Forças Armadas 

muito mais relatos referentes às dificuldades de inserção e continuidade das pesquisas em 

seu interior do que aqueles que falam das facilidades. 

Contudo, o nosso caso tornou-se peculiar, uma vez que solicitamos o apoio de 

uma pesquisadora e de um profissional da arquitetura no processo de coletar dados à 

investigação e esses auxiliares de pesquisa
13

 precisavam de licença para entrar, transitar e 

sair da organização. Era necessário que se tornassem conhecidos e reconhecidos por todos 

e ainda ter autorização para permanecer por um longo período no colégio, observando a 

sua dinâmica, dialogando, vivenciando situações e tomando parte da rotina dos 

profissionais da escola.  

Assim, ao pensarmos o pedido de autorização de pesquisa, fomos invadidos, ao 

ver que o projeto de pesquisa caminhava para a concretização, por muitos receios. O 

principal deles envolveu a nossa participação nas reuniões de coordenação e de chefias que 

corriqueiramente ocorrem. Nesses encontros são estabelecidos debates entre docentes, 

entre estes e a gestão e entre estes e a equipe de apoio ao seu trabalho. Nosso receio 

ocorreu porque temíamos também que nossos auxiliares não obtivessem autorização para 

transitar na escola e que mesmo a obtendo, não conseguissem se integrar com os atores da 

pesquisa. Temíamos ainda não obter autorização alguma, o que comprometeria seriamente 

nossas intenções. 

A negativa a qualquer um de nossos pedidos comprometeria o andamento do 

trabalho, já que num estabelecimento militarizado qualquer decisão dos canais superiores 

se reflete na aceitação/negação do envolvimento do grupo de trabalhadores com um 

determinado trabalho. Isto ocorre porque segundo Weber (2009) os estabelecimentos 

militares são organizações burocráticas e pode ocorrer de os indivíduos estarem quase que 

mecânica e automaticamente ligados, e formarem pela ligação que estabelecem espécies de 

colônias que são geridas por conjunto de regras e normas estreitas. 

É importante afirmar que mesmo quando os canais superiores emitem parecer 

de aceitação do pedido, esse aceite não se traduz numa participação maciça dos 

                                                           
13

  Mais a frente no capítulo discutiremos em detalhe o papel que os auxiliares de pesquisa desempenharam 

na coleta de dados deste trabalho.  
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profissionais, fato que aconteceu conosco já que nem todos os professores não-militares e 

militares professores participaram da nossa investigação. 

O receio vivido por nós encontra respaldo na literatura especializada que trata 

das pesquisas qualitativas. Em primeiro lugar, os cuidados de que cercam organizações 

quanto à presença do pesquisador ocorrem porque, como lembra Flick (2009), a pesquisa 

qualitativa muitas vezes se constitui em intervenção em sua dinâmica, que pode se 

configurar como geradora de rupturas no seio do seu sistema. A ruptura pode levá-la a 

reagir defensivamente.  

Conforme explica Friedberg (1993), além das dicotomias naturais inerentes ao 

espaço organizacional, pode haver em segundo lugar forte dicotomia entre os objetivos do 

projeto de investigação do pesquisador e as prescrições dessas organizações. 

Considerando que os militares são um grupo que, quando comparados aos 

indivíduos que não fazem parte da organização militar, se envaidecem da sua ordem. 

Reconhecem-se, conforme explicam Castro e Leirner (2009), mais comprometidos e com 

moral diferenciada dos demais sujeitos que estão fora do quartel, pois tais implicações da 

pesquisa qualitativa e porventura da própria ação do pesquisador poderiam ser entendidas 

como um ato de violação da ordem. Isto porque o investigador, na maior parte das vezes, 

pode tornar públicos pontos de tensão da entidade, isto é, ele pode pôr foco em situações 

que depõem contra a natureza ordenada defendida pelas organizações militares.  

Tal ação pode ocasionar, segundo esse autor, uma espécie de prestação de 

contas por parte de quem autorizou a realização da pesquisa e também por parte dos 

sujeitos atores nos trabalhos qualitativos.  

Desde a entrega do pedido ao oficial responsável pelo seu encaminhamento, 

que coincidentemente era, na época, o chefe deste professor-pesquisador, demos início aos 

nossos trabalhos. Não podíamos e não pretendíamos nos furtar de ter os dados daí advindos 

como elementos da pesquisa. Logo, iniciamos a coleta de dados mediante a observação do 

contexto escolar em setembro de 2010. 

Após uma semana da entrega de nosso pedido, fomos chamados para prestar 

esclarecimentos. Tomamos conhecimento da preocupação do oficial Chefe da Divisão de 

Ensino quanto aos objetivos da nossa pesquisa. O Diretor de Ensino nos alertou que o 

CMCG é antes de tudo um quartel e que, por isso, há alguns departamentos que são 

exclusivos da área militar e disponibilizar documentos e permitir a circulação nesses locais 

poderia comprometer a segurança dessas áreas. 
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Procuramos “confortar” o oficial, informando-o de que os objetivos da pesquisa 

estavam relacionados ao aspecto escolar daquele estabelecimento e que não nos interessavam 

as questões especificamente militares, a não ser que elas se refletissem na dinâmica 

pedagógica da organização e porventura nos movimentos identitários dos professores.  

O oficial em nenhum momento negou a possibilidade da pesquisa mas, 

mostrava-se relutante em relação à disponibilização de documentos cujo conteúdo se 

referia à dinâmica militar da organização. Nesse sentido, nos indagou inclusive sobre o 

porquê de nossa observação e participação nas reuniões de cunho pedagógico: 

 
Para que o senhor quer os documentos? As observações das seções, do recreio e 

dos professores em sala de aula não são suficientes? O senhor está na área de 

psicologia, acha a entrevista mais adequada? O que eu acho importante de 

investigar é por que uma hora o professor diz que quer ficar por ano e outra hora 

eles dizem que querem ficar por disciplina [se referindo à organização das seções 

de ensino]. O senhor sabe o que eles querem?
14

 (Oficial Chefe da Divisão de 

Ensino). 

 

Esse episódio é ilustrativo das discussões de May (2004), que afirma que o 

acesso ao campo pode ser um problema para o investigador, principalmente, quando 

ocorrem eventos que ele não planejou. Entretanto, nossa intenção era fazer uso dos 

instrumentos de coleta de dados que elencamos mediante uma abordagem caracterizada 

por Bogdan e Biklen (1994) de diretiva. Nessa forma de acessar o campo, o pesquisador 

opta por abrir o jogo, explicitar à equipe diretora e a todos os envolvidos no trabalho os 

objetivos que o investigador pretende atingir.  

Esse tipo de abordagem inicial, na qual o pesquisador revela suas intenções e 

se mostra a todo tempo aberto a negociações/concessões pode ser facilitadora do acesso a 

todos os espaços da organização bem como a todas as pessoas que ele deseja contatar. Essa 

abordagem negociatória, que assumimos ao aplicar as técnicas de coleta que utilizamos, 

enfatiza, conforme argumenta Friedberg (1993), o caráter cooperativo que cerca o trabalho 

investigativo sobre as organizações.  

De qualquer forma, as situações que vivi, ao estabelecer os primeiros contatos 

com a organização e ao tomar parte dela mediante a técnica da observação, implicaram a 

impossibilidade de que conseguíssemos um acesso discreto, dado que sendo um 

                                                           
14

 Essa indagação do oficial nos causou uma série de inquietações e por ocasião das nossas primeiras análises 

das entrevistas semiestruturadas garimpamos dados que nos possibilitaram ao longo do estágio de 

doutorado sanduiche no Instituto de Psicologia da Universidade de Lisboa e em parceria com o professor 

Dr. Luis Miguel de Carvalho elaborar uma comunicação sinalizando algumas respostas ao questionamento 

do militar Chefe da Divisão de Ensino.  
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profissional da organização investigada, sendo um conhecido dos demais professores e um 

colega de trabalhos deles, não procedi a recolha dos dados de forma isenta.  

Enquanto membro da organização, um integrante, um participante direto dos 

acontecimentos diários da escola, muitas das coisas que anuncio em minhas observações, 

foram permeadas por esse meu vínculo participativo, até mesmo porque a finalidade do 

trabalho é a de oferecer um conhecimento que possa ajudar na evolução da organização, 

por isso houve de minha parte, em muitos momentos da recolha dos dados, uma interação 

direta, um envolvimento intenso com as dinâmicas anunciadas. 

Uma vez “compreendida” por parte da gestão as intenções de pesquisa e os 

caminhos escolhidos para se atingi-los, sentimo-nos mais confortáveis para solicitar os 

documentos em que estavam as diretrizes da organização e para, na sequência, dar início 

aos primeiros contatos com os professores não-militares e militares professores que foram, 

efetivamente, os sujeitos foco do trabalho. No tópico a seguir, vamos detalhar a forma 

como procedemos a recolha das informações mediante as técnicas: Consulta Documental, 

Questionário, Entrevista Semiestruturada e a Observação. Mas destacamos que os 

trabalhos de observação já haviam sido iniciados no momento em que procedemos aos 

primeiros contatos que visavam obter o acesso legal à organização. 

 

 

2.3 Fontes e procedimentos ligados à recolha das informações para a pesquisa 

 

2.3.1 A consulta aos documentos 

 

Superadas as implicações ligadas ao campo de pesquisa, efetuamos, no período 

de setembro de 2010 a fevereiro de 2011, uma consulta aos documentos e diretrizes que 

coordenam a ação docente no colégio.  

Queríamos saber sobre os processos formais-legais de atribuição das tarefas de 

ensino aos professores, sobre a proposta pedagógica do colégio e sobre as atribuições 

ligadas às interações sociais e de trabalho dos profissionais porque não pensamos os 

documentos como uma simples representação dos fatos ou da realidade. Mas, acima de 

tudo, como meios de comunicação que, segundo Flick (2009), encerram pessoas, 

ideologias, políticas e elementos atribuídos pelas organizações como devendo integrar as 

pertenças profissionais dos sujeitos e, por isso, os dados daí advindos ajudariam a compor 
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um quadro rico e amplo da organização, da estrutura vigente, dos mecanismos de poder e 

seriam indicadores de que movimento os professores imprimem a suas identidades 

profissionais. 

Conforme explica May (2004), esse material detém, na forma de diretrizes, não 

só as atribuições, os papéis e as tarefas que os indivíduos devem cumprir. Contém ainda as 

crenças e os valores que a organização julga serem importantes na composição de sua 

identidade social, com a qual o trabalhador deve demonstrar estar afeito. 

Os documentos são, portanto, representativos, a nosso ver, não só do conteúdo 

legislativo das organizações, mas também da cultura formal que é atribuída e, nesse 

sentido, se constituem num conjunto de procedimentos que devem ser aliados pelo 

pesquisador a outras fontes de informação para que se obtenha um número considerável de 

pistas quanto aos objetivos que se deseja alcançar. 

Ressaltamos o caráter de consulta que teve nossa reivindicação dos 

documentos organizacionais e que nossa preocupação, ao proceder à consulta, foi de tão 

somente apresentar as normas e regras orientadoras da ação para na sequência das 

apresentações manter uma prática analítico-crítica face ao seu conteúdo. 

Tal maneira de proceder frente aos dados recolhidos nos atribuiu a tarefa de 

buscar e enfrentar, como orienta Carvalho (2002), as disposições contidas nos documentos, 

que procurássemos pela sua autenticidade, credibilidade e relevância por meio da 

observação da aplicação das normas e regras pelos profissionais. 

A procura por tais disposições significou para nós, além de ter de contrapor às 

informações contidas nos documentos com a literatura e de debatê-las com os dados da 

observação que efetuamos, convidar nossos atores a responder um questionário com 

perguntas abertas e os submetemos a entrevistas semiestruturadas.  

Os documentos consultados foram: IG-6001. Instruções gerais; Manual do 

docente (2002); Normas de gestão, planejamento e condução do ensino (NGPCE); Normas 

Internas de Avaliação do Ensino (NIAE); Plano Geral de Ensino do Colégio Militar de 

Campo Grande (PGE); R-126, Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de 

Ensino; R-2. Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial 

Militar das Forças Armadas; R-4. Regulamento Disciplinar do Exército. Séc. I p.06. 2003; 

Regimento Interno dos colégios militares (RI); R-69. 

Embora as diretrizes obtidas a partir dos documentos relacionados irão compor, 

enquanto um conjunto, os resultados da nossa investigação, no processo de recolha e 
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organização dos dados, organizamos os documentos em dois grupos: o primeiro composto 

pelos documentos de ordem interna e o segundo grupo pelos documentos de ordem 

externa. Os documentos de ordem interna foram por nós considerados como aqueles cujas 

prescrições são muito mais específicas da unidade investigada e os de ordem externa 

aqueles que contêm prescrições comuns e que se dirigem ao conjunto de unidades que 

integram, como veremos mais adiante, o Sistema Colégio Militar do Brasil.  

Desde já convém mencionar que o conjunto de documentos consultados 

diverge quanto à coleção de atribuições que encerram. Assim, os de ordem externa ao 

mesmo tempo em que procuram amarrar as ações sociais e trabalhísticas, que compõem 

cada unidade educativa, em torno de prescrições comuns, deixam espaço à regionalização, 

isto é, permitem a cada unidade do sistema certa liberdade para adequar às prescrições de 

ordem pedagógica a realidade da comunidade atendida. 

Por isso, julgamos que os documentos de ordem externa relacionam-se muito 

mais à vida do profissional nos estabelecimentos de ensino militarizados e à forma como 

esses profissionais devem proceder na sua busca por integração ao colégio e às formas 

como devem reivindicar seus direitos. 

Nesse sentido, versam muito mais sobre a institucionalização das questões 

ligadas à organização das relações sociais e profissionais entre os militares, entre os não-

militares e entre os militares e os não-militares. Tanto as interações de ordem pedagógica 

no seu âmbito geral como as de ordem especificamente militar, como os cerimoniais 

ligados às honrarias militares, as condutas a serem mantidas por todos ao longo das 

atividades letivas e das atividades não-letivas.  

Desse conjunto, pode-se destacar ainda aqueles documentos que versam sobre 

a divulgação e manutenção dos princípios ligados à hierarquia e à disciplina militar, tanto 

no que diz respeito à relação professor-aluno como interação professor-professor e 

professor-gestores. 

Quanto aos documentos de ordem interna, suas prescrições dizem respeito ao 

planejamento do ano letivo por cada unidade, aos feriados comemorativos, aos 

mecanismos, segundo os quais, os docentes devem elaborar seus planos de aula e 

processos de avaliação; sobre a abrangência do currículo de cada disciplina, sobre a 

manutenção da ordem disciplinar do aluno e do professor, militar ou não, pela unidade. 
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2.3.2 O questionário de pesquisa 

 

O contato inicial e oficial com os docentes deu-se ainda em setembro de 2010, 

sendo feita uma aproximação individual, no edifício escolar, solicitando que os professores 

respondessem a um questionário com perguntas abertas.  

O questionário é, segundo May (2004), um instrumento para a recolha de 

informações e contempla em sua extensão um número maior ou menor de questões, todas 

relevantes a um problema de pesquisa. Elaboramos um inquérito auto-aplicativo (anexo A 

e B). Nele contemplamos vinte e uma perguntas, das quais dezessete tinham caráter 

fechado, pois eram objetivas e limitavam as respostas dos sujeitos a um universo de cinco 

possibilidades. Essas tiveram como objetivo oferecer recursos para que conhecêssemos 

melhor nossos atores.  

As questões abertas conferiam aos respondentes maior autonomia na 

elaboração das suas argumentações, isto é, permitiu-lhes seguir suas próprias 

interpretações. Em linhas gerais, solicitamos, por meio dessas questões, que os 

profissionais narrassem a realidade corrente do trabalho (a organização, o grupo de 

trabalho, os superiores, os colegas e os tempos livres).  

O ato de incitar os profissionais, mediante questões abertas, a narrar a realidade 

corrente do trabalho foi necessário para apreendermos, nem que fosse em parte, o mundo 

do trabalho em que nossos atores vivem e segundo a perspectiva dos nossos próprios 

atores, até porque Dubar (2005) explica que é no processo de narrar o mundo vivido do 

trabalho que o investigador pode alcançar os significados e sentidos das vivências que 

foram experienciadas pelos sujeitos. Mediante a narrativa pelos sujeitos de suas 

experiências vividas no trabalho, o pesquisador pode ter ideias sobre que importância elas 

têm/tiveram na construção do si mesmo - de suas pertenças - no entendimento do papel que 

o outro teve nessa construção do si mesmo e no reconhecimento pelo ser de que é com o 

outro que o si mesmo é construído.  

Prova disso é o fato de que muitos docentes, durante esse contato, esboçavam 

entendimentos do trabalho, avaliações acerca da organização e da dinâmica da atividade 

que já eram sinalizadoras das formas como identificam a organização, dos modos como 

percebem as práticas de poder e, por consequência dos movimentos mediante os quais se 

identificam profissionalmente como professores. Expressaram ainda avaliações quanto aos 

resultados do trabalho, apontaram sugestões quanto às formas de obtermos um maior 

número de participações, inclusive, que enviássemos o material de inquérito por e-mail, o 
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que depois do recolhimento do endereço virtual de cada um dos colegas, foi prontamente 

atendida.  

Até 20 de abril de 2011, haviam sido devolvidos pessoalmente e por e-mail um 

total de quarenta e cinco questionários. Número que, para nós, foi bastante representativo, 

tanto em quantidade - já que o número total de docentes ativos na unidade era naquela 

época noventa e dois profissionais - como também em qualidade, uma vez que os sujeitos 

participantes mostraram-se receptivos com a pesquisa e, ao responderem às questões 

abertas, fizeram-no com transparência, compromisso, profissionalismo e autenticidade. A 

maioria dos inquéritos foi entregue em mãos, sendo vinte e dois dos participantes 

professores não-militares e vinte e três professores militares.  

O que pôde ser percebido é que, dos 23 militares professores que responderam 

à parte objetiva do questionário, apenas três (03) são militares professores com formação 

específica na Academia Militar das Agulhas Negras. Em contrapartida, temos uma maioria, 

12, de Oficiais Técnicos Temporários (OTT). Já os Oficiais do Quadro Complementar 

(QCO) são oito (08).  

No que diz respeito ao gênero (masculino/feminino), pode-se destacar a 

participação de 21 indivíduos do sexo masculino e 24 do feminino. Desses totais, 

percebemos que é entre os docentes não-militares que a condição feminina se fez mais 

expressiva: 15, maior que o número de professores militares do sexo masculino: 14.  

Em relação à idade dos envolvidos na investigação, há um predomínio de 

professores não-militares e militares professores com idade superior a 40 anos, totalizando 

24, o número de docentes na faixa etária entre 31 e 39 anos, é de 17.  

No que diz respeito ao número de escolas em que atuam e o tempo de trabalho 

foi verificado que todos - independente de serem militares ou não - lecionam 

exclusivamente no CMCG. Verificamos ainda que quase a totalidade desses sujeitos: 31, 

leciona há um período de tempo compreendido entre 10 e 20 anos, sendo este número 

maior entre os não-militares: 17.  

Encontramos entre os professores: 18 não-militares e 14 militares ministrando 

uma carga horária didática compreendida entre 11 e 20 horas aula semanais, considerada 

limite no colégio. Quanto aos docentes com carga horária didática compreendida entre 21 e 

40 horas aula - acima do limite previsto - encontramos 08 professores. Desse total, 04 são 

militares professores e 04 não-militares.  
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Os dados coletados indicam que os professores que participam da investigação 

têm mais ou menos 50% das horas totais semanais de trabalho para preparação, 

atendimento, estudos, pesquisas e atividades administrativas que compõem a sua carga 

pedagógica.  

Apesar de a maioria dos docentes lecionarem numa carga horária “diríamos 

mais limite”, para a realidade investigada, tal fato parece não ter se constituído em 

empecilho para o investimento por parte dos professores na busca pelo desenvolvimento 

profissional, uma vez que temos, entre os docentes que responderam ao questionário, 24 

especialistas e 17 mestres. Vale ressaltar que há entre os docentes civis - maior número de 

mestres e entre os militares - maior número de especialistas.  

 

 

2.3.3 A entrevista com os professores 

 

Como estamos interessados nas implicações que têm os dispositivos de poder 

hierárquicos e disciplinares vigentes num Colégio Militar sobre os movimentos de 

construção das identidades profissionais de professores, convidamos a participar de uma 

entrevista semiestruturada, 08 professores, sendo 04 não-militares e 04 militares 

professores de diferentes postos.  

No período compreendido entre os meses de julho e agosto de 2011 os 

professores responderam ao a um roteiro com dez questões (anexo C) que embora não 

tenha sido aplicado seguindo a ordem pré-definida foi totalmente respondido. Preocupamo-

nos em seguir uma sequência ditada pelo desenrolar da interação entrevistado-

entrevistador, já que segundo Carvalho (2002) nesse tipo de entrevista, a consideração das 

perspectivas dos inquiridos é a peça fundamental de sustentação do trabalho de inquirição 

e a emergência de assuntos não antecipados traz proveitos à investigação. 

A seleção de quais profissionais não-militares e militares seriam convidados 

obedeceu aos critérios de idade, tempo de serviço na escola e o tempo de serviço no 

magistério. A adoção desses critérios resultou na escolha de apenas aqueles que exerciam o 

trabalho de professor no estabelecimento de ensino por mais de cinco anos, cujas faixas 

etárias eram de 40 anos ou mais. No anexo D apresentamos uma entrevista com um militar 

professor e no anexo E uma entrevista com um professor não-militar. 
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Julgamos que esses profissionais poderiam ter tido mais oportunidades para 

experienciar um conjunto variado de situações e que, uma vez provocados a discorrer sobre 

elas, poderiam trazer importantes e alargadas informações ao objetivo do nosso trabalho.  

A escolha desses sujeitos implicou, portanto, uma exploração inicial do 

conteúdo manifesto nas questões objetivas do questionário, e exigiu que fizéssemos uma 

aproximação mais aprofundada das respostas dadas às questões discursivas do 

questionário, objetivando garimpar conteúdos que dessem conta das suas reflexões sobre 

ambiente de trabalho que poderiam ser exploradas numa entrevista.  

Esse olhar que direcionamos sobre o conteúdo do questionário nos conduziu, 

na entrevista, a solicitar que eles elaborassem apreciações sobre os colegas, a escola, a 

gestão e a experiência/conduta social e profissional que praticam na escola; sobre a 

dinâmica do trabalho atribuída no colégio, os comportamentos, ações, atividades, 

ocorrências, intenções, interesses, objetivos e valores elaborados individualmente e em 

parceria com os colegas.  

Queríamos que eles nos dissessem sobre os sucessos e os insucessos que 

obtiveram trabalhando no colégio e que nos falassem o que pensam que os colegas de 

trabalho esperam dele e o que eles esperam dos colegas.  

Ao iniciarmos cada uma das entrevistas, tínhamos em mente que 

trabalharíamos com categorias diferentes de sujeitos e que a abordagem com cada um dos 

indivíduos deveria ser cuidadosa e, de certa forma, diferenciada, já que os militares, sendo 

um grupo diferenciado e que obedecem a rígidos padrões requerem dos sujeitos com quem 

se relacionam certa formalidade nos tratamentos. Por exemplo, solicitam que seja 

respeitado o seu posto, e que sejam chamados primeiramente pelo posto e depois pelo 

nome de guerra
15

. 

Além de estarmos atentos a essas questões, tivemos o cuidado de proceder a 

uma explicação sucinta da pesquisa e de alguns dos nossos pressupostos face ao trabalho 

que estávamos desenvolvendo. Procuramos esclarecer para os nossos atores que 

colaboração o trabalho pretendia que eles oferecessem e explicar os pontos como: o caráter 

voluntário da participação, nossa abertura para nos submetermos à disponibilidade dos 

                                                           
15

 Essa é uma identificação pela qual os alunos e os profissionais militares e não militares são identificados e 

pela qual o militar será conhecido pelos colegas ao longo de toda a vida militar e, aos poucos, também o 

não militar. Esse nome, por sua vez, não pode ser um apelido informal, deve ser seu primeiro nome, ou o 

sobrenome relativo à família de origem. Pelo estabelecido, um aluno com o nome de Paulo Sampaio só 

pode escolher como nome de guerra o Paulo ou o Sampaio, ou ainda, caso haja outros militares no quartel 

com o mesmo nome, pode-se batizá-lo com o nome P. Sampaio (“pê” Sampaio). Essa nova denominação 

que o jovem oficial recebe o aproxima, iguala aos demais membros da comunidade. 
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entrevistados, o anonimato das citações que poderiam integrar o texto final do trabalho; 

além disso, elucidamos sobre as formas de utilização do material que seria gravado. Tais 

esclarecimentos foram necessários para que pudéssemos reduzir o número de fatores que 

poderiam pesar na aceitação/não aceitação em colaborar com os trabalhos.  

A escolha dos itens contemplados pela entrevista e porventura a atenção a esses 

cuidados todos, obedeceu ao pressuposto defendido por Placco e Souza (2006) de que o 

professor, ao descrever o ambiente de trabalho, o grupo de profissionais, ao falar de suas 

intenções e necessidades e sobre o que pensa que o outro espera dele, ao narrar as formas 

como interage consigo mesmo e como se relaciona com o outro, traz eventos, fatos e 

reflexões que permitem ao pesquisador entender a experiência construída pelos indivíduos. 

Mediante a narrativa do sujeito, o investigador pode acessar a(s) maneira(s) 

como eles pensam as relações que constituíram/constituem e também aquelas que 

criaram/criam, pois essas experiências e interações construídas e ainda aquelas que estão 

em curso lhes permitiram ser os professores que hoje eles dizem ser. Julgamos que esses 

pressupostos, uma vez movimentados num universo escolar militarizado, podem implicar 

situações peculiares e extremamente delicadas para os sujeitos. 

De qualquer forma, mediante esse recurso metodológico, procuramos obter um 

conjunto de percepções descritivas e avaliativas do ambiente de trabalho, quer no plano 

dos recursos físicos disponibilizados, quer no plano das relações sociais, quer em termos 

da orientação educativa e pedagógica e ainda relativa à singularidade de que essa 

orientação se reveste na interpretação dos professores. 

 

 

2.3.4 A observação segundo uma abordagem diretiva 

 

Em nossa pesquisa, o caráter diretivo foi atribuído à técnica de observar o 

campo e de nele intervir porque, simultaneamente, às observações e interferências nos 

fatos e nas situações, esclarecemos aos sujeitos quais as nossas intenções de pesquisa, 

tomamos notas, escrevemos os fatos e eventos vivenciados e tornamos públicos os dados 

coletados no momento em que foram verificados. 

Então, não procedemos a uma observação participante. Ora, pensamos que 

sendo parte da organização qualquer observação que eu realizasse já teria um cunho 

participante. Nesse sentido a observação que nomeamos diretiva tem esse viés participante 
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e, por isso, foi necessário muito cuidado, muita reflexão, muita troca com os auxiliares de 

pesquisa para que eu pudesse continuamente me policiar, me ausentar e me colocar o mais 

distante possível das situações que vivenciei. Logo, sendo eu um participante na 

organização não procedi a uma observação participante, mas diretiva.  

Uma observação participante, nos moldes exigidos pela pesquisa etnográfica, 

deve ser posta em prática de forma a permitir ao pesquisador e como orienta Geertz (2010) 

integrar-se no campo investigado e fazer parte do seu cotidiano na perspectiva de um 

nativo. Ao longo do processo de integração no campo o pesquisador pode fazer uso de um 

diário de campo que é elaborado a posteriori, isto é, o investigador faz os registros dos 

fatos, acontecimentos e situações observadas longe dos olhos dos sujeitos da pesquisa. 

A autora orienta ainda que o pesquisador ao mesmo tempo em que interage, 

critica e analisa a realidade na forma de um integrante natural dela, deve afastar-se e 

estranhar essa realidade. Os atos de desfamiliarizar-se e familiarizar-se para novamente se 

desfamiliarizar-se devem, segundo Haguete (1987), durante toda e qualquer etapa da 

observação participante dialogarem entre si, sem desconsiderar uma refamiliarização do 

pesquisador com a realidade. Nessa direção, o papel do pesquisador é o de revelar, nesse 

movimento incessante, as ilusões que uma organização/grupo promove e que muitas vezes 

são vendidas, ao não-nativo, como realidade. 

O fato de este pesquisador ser professor na escola se configurou em uma 

espécie de armadilha ao seu papel de observador e a esse movimento. Habituado que estou 

ao universo militarizado e com a rotina de monitoramento da ação, tão comum nesse 

estabelecimento, senti-me à vontade para tomar notas, escrever os fatos e eventos 

vivenciados e tornar públicos os dados coletados no momento em que foram verificados, 

fato que se configurou em constrangimento para este pesquisador e, principalmente, para 

os atores da pesquisa. 

Os sujeitos participantes da pesquisa são, como veremos em nossos resultados, 

intensamente vigiados, por isso considerei que fazer anotações livres, sem a preocupação 

de que elas pudessem ser vistas por eles seria menos ameaçador do que aquelas que eles, 

como veremos mais adiante, muitas vezes imaginam que ocorram o tempo inteiro e que na 

verdade não ocorrem.  

Flick (2009), Geertz (2010), Haguete (1987) entre outros orientam ao 

observador participante agir como se participante fosse, mas em geral ele não é um 

participante literal. No meu caso eu era e ao agir como tal causei nos meus atores uma 
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reação de afastamento, ou melhor, eu os constrangi e fui constrangido pelo 

constrangimento deles. No momento em que eu tinha oficialmente a autorização para 

participar das atividades que envolvem os meus pares, fui interpretado como estando, de 

um único lado do poder e aí, como veremos em outra seção desse capítulo 2, eles reagiram. 

As observações diretivas foram realizadas duas vezes por semana, com tempo 

médio de duração variando entre uma e duas horas e no período de setembro de 2010 a 

setembro de 2011. No anexo F apresentamos dois relatos. 

Estabelecemos como filtro o nosso objetivo de pesquisa: investigar os 

elementos estruturantes dos movimentos identitários de professores não-militares e 

militares professores subordinados a um conjunto de normas e regras de orientação da ação 

que incluem formas de poder peculiares decorridos dos princípios ligados à hierarquia e à 

disciplina militar aliando esses movimentos aos pressupostos teóricos sobre as 

micropolíticas do cotidiano, objetivo que, na maioria das vezes, nos ajudou a fechar e ou 

ampliar o tempo de duração de cada observação.  

O material utilizado para anotar as informações recolhidas foram notas de 

campo no formato de blocos post-it. Cada um dos blocos usados continha: data, local, 

nome do observador e tempo de duração. Apesar de não haver um roteiro de orientação, 

fizemos, a título de reconhecimento do ambiente, observações iniciais mais amplas, mas 

sem perder de vista o objetivo do trabalho e somente depois delas é que fomos fechando o 

olhar e, portanto, focando, selecionando elementos e situações a serem observados.  

No campo, muitas vezes, escrevemos as falas literais dos sujeitos envolvidos 

em uma ou outra situação, em outras, as falas eram transcritas na forma de texto, em outras 

ainda apresentamos apenas as ideias principais que eram possíveis de serem colhidas, 

tivemos em muitas ocasiões que cifrar, desenhar, colocar setas e fotografar o local onde 

uma ou outra situação se deu ou costumava ocorrer.  

Reuníamos ao final de cada atividade um conjunto de notas que era fixado num 

caderno, que chamamos caderno de campo e, posteriormente, em casa, às vezes de tarde e 

noutras vezes à noite, fizemos a complementação, preenchendo os vazios dos relatos para 

que ficassem mais coerentes e precisos. Essas ações foram, na maioria das vezes, 

realizadas no mesmo dia da observação. Nessa tarefa, a memória foi o item mais 

requisitado. 

Ao proceder às nossas observações, tomamos muito cuidado com o material 

onde fazíamos as nossas anotações, bem como com o conteúdo. Apesar de nossas 
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anotações serem públicas, de serem realizadas no momento em que uma ou outra situação 

era vivenciada/observada e diante dos nossos sujeitos, não queríamos que outras pessoas as 

acessasse longe da nossa presença. Tivemos o cuidado também de, no caso de citarmos 

nomes de pessoas em nossas anotações, usarmos nomes fictícios que disfarçassem toda e 

qualquer pessoa/situação que pudesse ser identificada. 

No processo de observação nos caracterizamos como observadores que 

participamos de forma diretiva das situações. Sentimo-nos mais confortáveis organizando 

as observações, conforme ensina Flick (2009), em fases: descritiva, fase de focalização e 

fase seletiva. As fases que elencamos não foram tidas como fixas e, portanto, não foram 

seguidas com um sequenciamento rígido.  

 

 

2.3.5 Fase descritiva da observação 

 

Nesta fase descritiva, retratamos a organização no seu aspecto físico, partindo 

de um desenho, aberto e amplo. Ficamos atentos à entrada da escola aos mecanismos de 

controle de chegada e de saída; ao seu amplo espaço físico, às seções de ensino, às áreas de 

lazer, aos objetos, pinturas, pessoas; mesas de trabalho, objetos e máquinas de trabalho; 

áreas de atividade física, áreas de treinamento militar e de trânsito do pessoal; aos 

departamentos administrativos, às salas de aula, aos laboratórios, banheiros, vestiários e 

demais recintos. 

Mediante a técnica de desenho, procuramos revelar em detalhes elementos 

componentes do prédio escolar que se configuram como atribuidores de crenças, condutas 

e simbolismos àqueles que circulam no colégio. Mas não descuidamos de desviar o olhar, 

conforme a situação nos solicitava, para as relações mantidas entre as pessoas, suas ações 

tanto individuais como coletivas de com elas dialogar, e de a elas questionar, provocar, 

ouvir e mediante o que era ouvido provocá-las novamente. 

Aliamos o desenho à explicação, por meio de palavras, daquilo que ele não nos 

permitiu revelar, isto é, como os professores respondem aos elementos simbólicos 

presentes no espaço da escola. Assim, as limitações dos desenhos puderam ser 

ultrapassadas e as dificuldades de explicação dos monumentos, estruturas, símbolos e 

condutas também puderam ser contornadas. O resultado final possibilitou, a nosso ver, uma 

análise mais detalhada da unidade investigada. 
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2.3.6 Fase de focalização da observação 

 

Uma vez considerado ter cumprido a fase anterior, iniciamos uma etapa de 

preparação, para que pudéssemos restringir o foco de nossa observação, de estabilizá-lo 

nas questões e processos mais diretamente/essenciais aos objetivos do trabalho.  

Começamos a limitar nossas observações aos espaços das seções de ensino e às 

pessoas, à interação entre elas, às coisas que dizem, como dizem, em que momento falam; 

observamos como se comportam dentro da organização nos espaços de circulação e dentro 

dos diversos departamentos existentes na escola.  

Queríamos explicar e interpretar a forma como as regras e normas são 

disseminadas, como atuam sobre o conjunto de atividades executadas pelos professores, 

como interferem nos processos sociais praticados pelos sujeitos no colégio; quais condutas 

os profissionais exibem diante das atribuições que recebem. Nossa intenção foi a de 

relacionar a ação posta em movimento às normas e regras impressas formalmente nos 

documentos.  

Em função desse nosso querer, ficamos atentos àqueles comportamentos que 

circulam informalmente no dia-a-dia da atividade e que não estão prescritos, mas são 

postos em ação muitas vezes de forma dissimulada e oculta e que demonstram a 

promiscuidade do profissional frente à norma e à regra impostas.  

O movimento que imprimimos às observações desta etapa foi o de desvelar o 

mundo do trabalho dos docentes, intencionando ver, ouvir, sentir e viver as reações/não 

reações dos profissionais às normas e na medida do possível fizemos um exercício 

provocativo sobre aquilo que ia sendo manifestado em cada seção de ensino observada. 

 

 

2.3.7 Fase seletiva da observação 

 

Fase final das nossas observações. Nessa fase, concentramos nossas 

observações nas reuniões de coordenação, de chefes de seção e dos professores com os 

chefes de disciplina para entender as ações que visualizamos, vivenciamos na fase anterior; 

buscamos maiores indícios de como as relações de poder ocorrem no colégio e para 

entendermos como são estabelecidas as discussões nos espaços formais de discussão, como 

nossos atores reagem às tentativas de diálogos, as suas frustrações, aos seus sentimentos e 
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emoções manifestados tanto mediante o resultado positivo de um embate como pelo 

resultado considerado negativo numa discussão trabalhística.  

 

 

2.3.8 Os auxiliares da pesquisa 

 

Uma das minhas preocupações ao contatar duas auxiliares para a coleta de 

dados da pesquisa, uma das quais é profissional liberal com formação nível graduação em 

Arquitetura e Urbanismo e a outra ligada à pesquisa acadêmica na área de Educação: 

Formação de Professores junto Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, foi a de 

enfrentar esse movimento de afastamento da minha identidade de professor do colégio para 

então vestir a identidade de pesquisador. 

A profissional liberal com sua experiência na arte ou técnica de projetar e 

edificar ambientes, com seu olhar sobre o ambiente, o espaço, a edificação em si, trouxe 

muitas contribuições relacionadas à apresentação do prédio escolar, aos mecanismos de 

entrada e saída da escola e à disposição dos departamentos escolares, ofereceu elementos 

de maior entendimento da simbologia presente nos espaços de circulação do colégio e das 

condutas dos profissionais e dos alunos ao longo das áreas de circulação do colégio.  

Seus inúmeros questionamentos sobre o espaço escolar, as relações de trabalho 

e a movimentação dos profissionais foram-me impondo revisitar e reinterpretar as 

impressões que eu tinha pré-estabelecido. O embate possibilitado pela interação por cerca 

de sessenta dias - tempo em que a profissional compareceu ao estabelecimento - com esse 

profissional possibilitou, sistematicamente, um maior afastamento da posição de professor, 

portanto de nativo, e uma maior aproximação da condição de pesquisador. 

A outra auxiliar, uma professora que leciona na rede pública de ensino não-

militarizada, com um olhar sobre a educação em grande medida diverso do meu e por sua 

experiência com a pesquisa de formação de professores, trouxe contribuições importantes 

sobre muitos dos fatos, acontecimentos e situações com os quais fomos deparando ao 

longo das observações realizadas e que estiveram ligadas às formas como as regras e 

normas hierárquico-disciplinares são atribuídas e monitoradas bem como aos modos como 

os profissionais as entendem e as praticam. 

Em síntese, esses auxiliares de pesquisa proporcionaram um olhar mais 

objetivo e rigoroso sobre o campo de pesquisa já que essas pessoas edificaram, em 
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diversos momentos, inúmeras barreiras a minha identidade de professor, isto é, a minha 

condição de nativo. Na medida em que essas barreiras eram transpostas foram se abrindo 

caminhos para a edificação e consolidação da minha identidade de pesquisador.  

 

 

2.3.9 De alguém que é familiar a um estranho no campo de pesquisa: implicações 

ligadas à dupla identidade do pesquisador 

 

Como já foi dito anteriormente, o campo de pesquisa militarizado apresenta-se 

cercado por circunstâncias peculiares às quais os pesquisadores precisam ficar atentos. 

Nesse sentido, devo dizer que a realização deste trabalho foi facilitada devido à minha 

identidade de professor da escola - de Ciências e Biologia - cuja admissão se deu em julho 

de 1997. 

Ao iniciar minhas atividades de professor no CMCG, deparei-me com um 

conjunto de novidades. A primeira delas foi a rotina de obediência aos rituais de acesso ao 

prédio escolar e aos departamentos e o fato de tomar conhecimento das patentes tão 

comuns nas classificações do pessoal no colégio, bem como as formas de tratamento que 

são reivindicadas pelos oficiais. 

Outra novidade refere-se ao mecanismo das aulas que fez com que me 

assustasse no primeiro dia em que entrei numa sala de aula. Adentrei a sala de aula na 

companhia de um oficial professor e todos os alunos se levantaram sob o comando do 

chefe da turma
16 

que se dirigiu ao oficial questionando se deveria apresentar a turma. Ele 

respondeu que sim. Mediante o comando de “sentido” todos os alunos ficaram em pé. Eles 

só se sentaram após o comando “descansar” emitido pelo chefe da turma. Esse é um dos 

rituais que até hoje acompanham o início das aulas.  

Desde quando iniciei minhas atividades, participei de muitos eventos pouco 

familiares à minha rotina de professor: a primeira, formatura geral
17

, as formaturas 

matinais
18

, as inúmeras reuniões que ocorrem na escola. Um dado curioso é o fato de que 

                                                           
16

 No CMCG cada sala de aula tem o que se denomina de chefe de turma que é o aluno responsável pela 

turma. Ele verifica e anota as faltas, avisa ao professor quando algum discente não está presente, assinala 

as ocorrências em sala de aula e tudo o que se refere à sua turma. Os aprendentes são nomeados chefe de 

turma por uma semana. Dependendo da avaliação de seu serviço pelos cadetes mais antigos e oficiais esse 

prazo pode ser prorrogado. 
17

 Mais à frente no trabalho, explicaremos o que significa esse evento. 
18

 Mais à frente no trabalho, explicaremos o que significa esse evento. 
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ocorrem reuniões com todo o corpo de profissionais para tratar de assuntos 

especificamente militares, como a importância das aulas de esgrimas.  

De qualquer forma, dei início ao contato e a uma vivência profissional com um 

ambiente escolar militarizado e por isso com muitos desafios: me familiarizar com esse 

ambiente, sua rotina, com os rituais de início e término das aulas, de início e término de 

expediente e abertura e finalização de um encontro de docentes com o comandante (o 

diretor escolar) foram alguns deles. 

Outro desafio foi o de me adaptar às visitas inopinadas e constantes que o 

Comandante da escola e o Chefe da Divisão de Ensino fazem à sala de aula e com as 

visitas, via consulta prévia, do coordenador de disciplina. Essas visitas inesperadas 

objetivam assistir a uma aula. Quanto às visitas opinadas elas são necessárias porque entre 

as atribuições do coordenador está a de preencher uma ficha avaliativa anual do 

desempenho do professor não-militar. 

Quando das visitas, inopinadas ou não, os professores são orientados para 

prosseguir as atividades de aula com naturalidade sem dar ênfase à presença dos 

“convidados”. Até hoje me sinto incomodado com esse fato, principalmente, porque os 

alunos ficam tensos, apáticos e, eles e eu, perdemos, nessas ocasiões, a espontaneidade que 

é comum ao ambiente de sala de aula. Isto porque circunstâncias como essas despertam, 

em mim e nos alunos, ansiedade e, talvez muito mais em mim do que neles, o desejo de 

que essa situação seja o mais breve possível.  

Além disso, oficiais e professores não-militares que atuam como 

coordenadores e supervisores de ensino frequentemente observam o interior das salas de 

aula por meio de “janelinhas” de vidro que existem nas portas para ver o aluno que pode 

estar sonolento e aqueles que julgam não estar mantendo um comportamento adequado à 

sala de aula. Visam também observar se a ação docente corresponde com o que está 

previsto na diretriz hierárquico-disciplinar. Professores e alunos, que os observadores 

julgam não estarem enquadrados na norma e na regra disciplinar, são posteriormente 

repreendidos. 

O CMCG confere aos professores não-militares o mesmo tratamento 

dispensado aos oficiais superiores; o cargo de professor equivale ao posto de major, 

segundo o que prescrevem as normas internas, mas isso não significa uma convivência 

com os oficiais em todos os ambientes e situações. Por exemplo, os não-militares não 

podem almoçar no rancho, na escola, a não ser que sejam convidados pelo Diretor de 
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Ensino; também não ocupam o mesmo lugar no dispositivo de formatura geral que ocorre 

às sextas-feiras e são orientados para não circular na Companhia de Comando e Serviço, já 

que esse departamento é exclusivamente militar. 

Logo, há fronteiras delimitando espaços de convivência, o que gera certa 

dificuldade para que se obtenha um conhecimento maior das atividades e das pessoas 

vinculadas a cada setor do colégio; dificultam um maior entrosamento entre os 

profissionais das diferentes áreas ligadas ao ensino e deixam claro o caráter hibrido da 

organização. 

Mas, o fato de ser comparado a um oficial superior afeta, de certa forma 

positivamente, o tratamento dado pelos alunos aos professores não-militares do CMCG e 

confere oportunidades para que se conheçam algumas peculiaridades do comportamento 

dos militares professores.  

De qualquer forma, em algumas situações, percebi que a convivência no 

espaço escolar militarizado dos não-militares com militares causa mudanças na postura dos 

professores não-militares e na atitude dos oficiais. Os não-militares, muitas vezes, se veem 

como militares e os militares em certas circunstâncias comportam-se como não- militares. 

Foram muitas situações vividas ao longo do tempo em que trabalho na 

organização e que me tornaram familiar a ela e que hoje são vistas pelo olhar de 

pesquisador. Foram as vivências como professor da escola e a minha adesão aos rituais e às 

rotinas desse mundo, até então alheio a mim, que desencadearam um desejo de estudar e 

conhecer melhor os movimentos mediantes os quais os profissionais ligados ao ensino 

constroem suas identidades profissionais. Comecei a conhecer esses mecanismos ao longo 

do mestrado e hoje percebo a possibilidade de aprofundar esse conhecimento elaborado 

mediante o doutoramento. 

Nossa presença nesse espaço como pesquisador ocorreu seguindo, como já 

mencionado, uma abordagem diretiva, principalmente quando efetuamos nossas 

observações. Nesse sentido, a nossa presença na organização já era familiar, éramos 

participantes dela e, por isso, nos sentimos mais à vontade do que estranhos em nossa 

abordagem de recolha de dados para a pesquisa.  

O fato de sermos familiares no estabelecimento constituiu-se numa estratégia 

de campo que pensamos seria facilitadora na tomada de conhecimento e vivência nos 

processos sociais e de trabalho correntes no colégio com vistas à compreensão dos 

movimentos identitários profissionais dos professores. Sentimo-nos membros da 
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organização e por isso assistimos ao que era observado, ouvimos, sentimos e na 

perspectiva de alguém que é parceiro dos sujeitos, influenciamos e revelamos em nossas 

observações, e in loco, o conteúdo das anotações que fazíamos já que foram realizadas na 

presença dos nossos atores.  

Ao longo de nossas observações muitos militares com os quais nos deparamos 

nos indagaram sobre quem éramos, o que fazíamos, o que queríamos e como poderiam nos 

ajudar. Mas houve outros militares e profissionais não-militares que pareciam estar mais 

comedidos, principalmente o não-militar, que durante muito tempo apenas nos observaram 

de longe.  

Contudo, fomos traídos pela nossa familiaridade com a escola e com os 

sujeitos a ponto de nossas observações causarem alguns constrangimentos ao pesquisador e 

aos sujeitos que participavam dos eventos, tanto que houve momentos em que, tomando 

parte das reuniões de chefes de seção, de coordenação e de seção de ensino fomos 

indagados: 

 

O que você está vigiando aqui na seção, você só anota? Você também está 

escrevendo bilhetinhos? Já vem anotar a gente de novo? [...] Cel, o professor fica 

ali só anotando tudo o que a gente faz! (relato de observação nº 08) 

 

O que você está fazendo aqui? Você vai anotar a gente? (relato de observação nº 

13) 

 

Você está dispensado, aqui é uma reunião só para professores de português! Já 

estou preocupada com o que você vai escrever (relato de observação nº 18) 

 

Situações dessa natureza são comuns na escola, isto é, ao participar das 

reuniões, os professores costumam tomar nota das informações, e nós, como membros da 

escola, não hesitamos em fazer anotações. Contudo os sujeitos participantes na pesquisa, 

mesmo tendo em mão agendas e cadernetas de anotações, demonstraram certo 

constrangimento com a nossa presença e principalmente ao nos verem fazendo anotações. 

No momento em que eu vivi as situações, em que participei delas e em que 

exibi um comportamento de quem é familiar, fui tido como um estranho e como tal me 

senti. Trata-se de uma sensação que me colocou numa ambiguidade já que era um 

participante, mas não fui reconhecido como tal. Fiz uso de um comportamento e de um 

olhar de quem muitas vezes já sabe o que vai ocorrer, porque eu observei a situações com a 

antecipação de quem já as viveu e de quem já as conhece. 

Logo, não hesitei em fazer, nessas situações, como fazem os outros nativos. 

Eles fazem anotações publicamente. Avalio o constrangimento dos meus sujeitos como 
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tendo ocorrido não apenas em função da minha identidade de pesquisador, mas pelo que 

essa identidade poderia revelar.  

Foi o olhar de quem não é realmente um nativo, dado pelos auxiliares de 

pesquisa, e pelo conhecimento do conteúdo impresso no referencial teórico que reunimos, 

que em muitas situações, especialmente no ato de fazer análise, nos fizeram ver muitas 

outras cores além do branco do jaleco dos não-militares e do verde da farda dos oficiais e, 

assim superar a ambiguidade e os conflitos que vimos apresentando para então entender 

qual seria a nossa ação no processo de análise dos conteúdos das mensagens obtidas 

mediante as técnicas de coleta que reivindicamos. 

 

 

2.4 A orientação da ação do pesquisador na análise de dados 

 

Em nossas análises, recorreremos ao postulado de Weber (2009) sobre as 

dificuldades que os diversos agentes sociais encontram para definir formas de gerir 

concretamente suas ações em/na sociedade. Consideraremos o postulado do autor sobre a 

burocracia, em especial aqueles em que relaciona a burocracia, às práticas de poder, de 

dominação e de autoridade, mas especificamente à compreensão da dominação em um 

duplo sentido: um mais elementar que supõe a emissão imediata e sem questionamento de 

respostas a uma atribuição e o outro que reivindica nas interações entre os trabalhadores 

diálogos abertos, dinâmicos e mediados pela habilidade dos sujeitos de manter um 

determinado objetivo, intenção.  

Para alcançar um entendimento da dominação por meio dessa compreensão 

recorreremos inicialmente ao estudo de Elias (1994, 2008) sobre as cadeias de dependência 

dos indivíduos, sobre os modos como os indivíduos orientam seus comportamentos uns em 

relação aos outros. Na sequência vamos aliar a esse conhecimento o entendimento 

expresso por Friedberg (1993) sobre o poder. Mas também reivindicaremos de Friedberg 

(1993) e March (1970) considerações sobre o modelo organizacional anárquico-

organizado. 

Do ponto de vista que estamos requerendo em nossas análises, vamos 

aproximar ao modelo burocrático e ao anárquico-organizado o entendimento do poder 

(WEBER, 2009; FRIEDBERG, 1993 e ELIAS, 2008) da autoridade e da dominação 

(WEBER, 2009). 
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Isto porque pensamos que os movimentos de construção das identidades 

profissionais dos trabalhadores, no interior das organizações, escondem faces 

extremamentes interessantes se analisadas pela ótica do poder, da autoridade e da 

dominação. Esses movimentos entendidos ainda pelo prisma da atribuição e da pertença de 

Dubar (2005, 2006) nos indicam que quando as organizações buscam aumentar o controle 

sobre os meios de produção e sobre as relações de trabalho visando a interesses políticos, 

econômicos e culturais específicos, a tendência dos profissionais é de manter o controle 

sobre a atividade via uma prática de poder legitimada pela sua formação e pela experiência 

individual e coletiva por eles acumulada ao longo da socialização vivida no trabalho. 

Estamos avaliando que as regras, as normas, as diretrizes - a estrutura - de um 

colégio militarizado é passível de inúmeras interpretações por parte dos trabalhadores, que 

têm objetivos e necessidades historicamente construídos, e sendo esses objetivos 

interpretativamente elaborados, eles, com frequência, entram em atrito com os fins da 

organização. 

As leituras e releituras do referencial teórico nos possibilitaram elaborar 

previamente a análise dos dados colhidos temas orientadores das nossas discussões: os 

modelos organizacionais, a estrutura reguladora da ação e as formas analítico-

interpretativas elaboradas pelos profissionais ao porem em ação as normas e regras, isto é, 

a estrutura. Elaboramos também, antecipadamente e, a partir desses temas, um conjunto de 

categorias de análise: o modelo organizacional burocrático, o modelo organizacional 

anárquico-organizado, o modelo organizacional cultural e o modelo dos sistemas de ação.  

Logo, efetuamos o que Bardin (2010) denomina por análise de conteúdo 

temática. Essa análise requer uma leitura inicial dos dados mais solta, focada na superfície 

dos discursos, sem o compromisso com o desmembramento do conteúdo apresentado, pois 

o que se busca é o acesso, de forma simples e sem grandes pretensões, as reflexões dos 

sujeitos que se relacionam com os temas e categorias pré-elaboradas pelo pesquisador.  

Somente a partir de muitas releituras, numas vezes do conjunto de 

depoimentos, noutras a partir de um grupo característico de mensagens e, em outras 

ocasiões, se atendo a uma única narrativa é que se pode avançar sobre os dados, deixando 

conforme orienta a autora a sua superfície para dar os primeiros passos em direção ao 

cerne das informações que o objetivo de pesquisa almeja.  

Assim, fomos abrindo como orienta Bardin (2010), as camadas mais 

superficiais dos discursos e começamos a acessar as primeiras formas analítico-
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interpretativas que os docentes elaboram ao praticar a estrutura atribuída e segundo 

práticas de poder decorrentes da hierarquia e da disciplina militar. São essas práticas que - 

a nosso ver - escondem os movimentos identitários profissionais elaborados pelos 

docentes.  

Nosso esforço analítico ao fazer uso das recomendações da autora foi o de 

buscar pistas nos dados colhidos que nos permitissem articular os movimentos identitários 

profissionais com os temas e categorias antecipadamente elaborados. 

Nossas releituras do conteúdo das mensagens expressas por nossos atores 

orientadas por essa pretensão nos permitiram construir, novas categorias analíticas: o 

movimento de construção da identidade profissional de excelência, o movimento de 

construção da identidade profissional compartilhada, o movimento de construção da 

identidade profissional estratégica e o movimento de construção da identidade profissional 

compósita.  

Ao efetuarmos o relacionamento do conteúdo que essas categorias abarcavam 

com as classes que continham informações sobre o (s) modelo (s) organizacional (is), foi 

possível confirmar a existência no CMCG do modelo organizacional burocrático, do 

modelo organizacional anárquico-organizado, do modelo organizacional cultural e do 

modelo dos sistemas de ação bem como identificar as influências que têm as prescrições de 

cada um desses modelos sobre o movimento de construção das identidades profissionais 

apresentadas. 

Assim, elaboramos por meio da articulação dos modelos organizacionais com 

os movimentos identitários profissionais dos professores, três temas a partir dos quais 

discutimos, nos resultados, o nosso objetivo de pesquisa: identidade profissional de 

excelência: a resultante do modelo burocrático de orientação da ação; o modelo anárquico 

organizado: atribuidor de uma identidade profissional compartilhada; o modelo cultural: 

dispositivo de validação da identidade profissional de excelência e determinante do 

movimento em que os professores constroem a identidade profissional estratégica e 

compósita. 

Tendo em vista as formas analítico-interpretativas que os docentes elaboram ao 

praticar a estrutura foi possível vincular a esse último tema outras categorias analíticas: o 

movimento identitário profissional estratégico e o movimento de construção da identidade 

profissional compósita. 
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Considerando que ficamos atentos às influências que as práticas de poder 

decorridas da hierarquia e da disciplina militar exercem sobre esses movimentos, nossos 

esforços analíticos foram mobilizados ainda, para buscar no diálogo entre os temas e 

categorias, que classes analíticas eram reveladoras das formas mediante as quais o poder 

hierárquico e disciplinar vigente na escola é posto em ação.  

Obtivemos a partir da análise do conteúdo temática das mensagens elaboradas 

pelos nossos atores um conjunto de situações, de apreciações, de testemunhos e de relatos 

indicativos de que o poder é praticado no CMCG segundo o sentido mais elementar, 

descrito por Weber (2009) o de mando/obedeça e segundo um caráter relacional/reflexivo 

(WEBER, 2009; ELIAS, 2008, FRIEDBERG, 1993).  

Essas categorias ligadas à prática do poder foram discutidas nos resultados ao 

longo de cada tema e categoria já anunciados. A discussão do poder numa dupla 

perspectiva: mando/obedeça e relacional/reflexiva foi por nós diluída ao longo dos temas, 

na medida em que os dados foram revelando as suas práticas no CMCG, mas, apesar de as 

termos diluído, elas foram elaboradas dentro de um formato específico já que deixamos 

claro quando, como e porque ele é praticado de uma (mando/obedeça) e de outra 

(relacional/reflexiva) forma, bem como os reflexos de uma e outra forma sobre os 

movimentos identitários profissionais dos nosso atores. 

Ao buscarmos compor os modelos organizacionais, as práticas de poder e a 

estrutura com os movimentos identitários profissionais elaborados pelos profissionais ao 

porem em movimento as normas e regras, nossa análise temática do conteúdo das 

entrevistas semiestruturadas, das respostas dadas aos questionários e dos dados das 

observações realizadas nos permitiu, além de aliar, emprestar do referencial teórico que 

fundamenta o trabalho, previamente, novas categorias analíticas que foram relacionadas à 

forma como ocorre a socialização do profissional no CMCG. Essas categorias foram: as 

trocas negociadas e as ações organizadas.  

Mas, foi ao perceber, nos dados colhidos, pistas indicativas de que os docentes 

reagem ao poder hierárquico-disciplinar praticado e elaboram discussões avaliativas 

quanto a estrutura que devem seguir; ao notarmos que suas ações de reação as práticas de 

poder e suas críticas a estrutura são atravessadas por um conteúdo de natureza 

micropolítico que confirmamos a existência no CMCG das trocas negociadas e das ações 

organizadas. Essas informações nos permitiram, como dissemos anteriormente, identificar 



82 

 

outra categoria analítica ligada à forma como os professores se socialização 

profissionalmente no colégio: a socialização profissional compósita. 

Toda a nossa ação analítica preocupou-se com a elaboração de um texto que 

expressasse um duplo e articulado mecanismo: o primeiro que conectasse os movimentos 

identitários profissionais ao contexto de ação dos sujeitos e, o segundo que evidenciasse as 

influências que têm as práticas de poder existentes nesse contexto sobre esses movimentos.  

Pensamos que ao estabelecer diálogos desse duplo mecanismo com os 

conceitos de trocas negociadas e de estratégia, poderíamos dar maior foco à noção de ação 

organizada de Friedberg (1993), que é para nós o elemento fundamental para se entender 

que a ação de um ator, não estando independente da ação de outro ator, seja ele quem for, 

obriga-os a prever, tendo por base a estrutura à qual estão vinculados, portanto, 

politicamente os comportamentos dos outros para, eventualmente, obter ou não deles 

adesão aos seus interesses e, assim, moverem-se e movimentar a própria estrutura, o que 

supõe conciliar, em sistemas de ação, liberdade e monitoramento; estrutura e ação.  

O núcleo central por trás do entendimento dos movimentos de construção da 

identidade profissional que iremos construir é a proposta de Dubar (2005, 2006), já por nós 

evidenciada, e que sugere a construção da identificação profissional como se 

desenvolvendo em torno de dois elementos básicos: um que propõe (atribui) identidades 

virtuais - mecanismo relacional, identidade para o outro - e outro relativo às trajetórias 

vividas (pertenças) - mecanismo biográfico, identidade para si. Mostraremos que essa 

relação entre o atribuidor e o sujeito a quem uma atribuição se dirige deixa ver sistemas de 

ação organizados (FRIEDBERG, 1993).  

Colocaremos em evidência o caráter negociatório e politicamente estratégico 

dos movimentos identitários profissionais dos docentes, no interior da escola militarizada, 

sinalizaremos que esse movimento possibilita um modelo de socialização profissional 

alternativo aos modelos societário e comunitário propostos por Dubar (2005, 2006).  

Esse autor, ao discorrer sobre a socialização profissional comunitária e a 

socialização profissional societária não deixa de enfatizar que esses processos situam-se 

em polos opostos. Segundo esse mesmo autor esses polos estão em constante tensão, e os 

sujeitos podem, no decorrer do exercício de suas atividades profissionais, transitarem de 

um polo socializador a outro, como tentativa de ajustar suas pertenças às demandas do 

trabalho e assim construir uma identidade profissional que atenda, provisoriamente, à 

realidade vivida e também às suas próprias compreensões da atividade. 
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Contudo, Dubar (2005, 2006) parece não ter previsto o conteúdo político 

inerente a tais mecanismos de socialização profissional e nem tampouco se ateve ao 

mecanismo de poder inerente à relação entre uma atribuição e a pertença pelo sujeito 

elaborada. Ao considerar esses modelos socializadores, o autor apresenta formas 

identitárias ligadas à socialização profissional comunitária e à socialização profissional 

societária. 

O que nossa tese defende é que os indivíduos usam mecanismos políticos e de 

poder próprios que, decorrentes das compreensões da atividade por eles desenvolvidas, 

servem como recurso às suas constantes tentativas de fazer a sutura das diretrizes 

orientadoras da ação com a ação por eles desenvolvida. Em nossa tese inferimos ocorrer no 

CMCG um modelo de socialização profissional compósito e, essa socialização será 

promotora de um modelo organizacional no CMCG, situado na ótica do sistema de ação 

proposto por Friedberg (1993), será promotora de diversos movimentos em que os 

professores elaboram as suas identificações profissionais.  

Para nos auxiliar na feitura dessa tese, vamos aderir aos postulados de Elias 

(2008) sobre o conceito de sociologia, pois, em nossas análises de dados, defendemos a 

ideia de que o entendimento da socialização profissional compósita e da sua repercussão 

sobre os movimentos identitários de professores em contexto de poder hierárquico- 

disciplinar é mais facilmente perceptível pelo conceito de configuração proposto pelo 

autor. 

Tendo por base as teias de interações que são oriundas das diferenças, às vezes 

aparentes e, em outras, reais, entre os interesses dos trabalhadores e os fins 

organizacionais, nossa análise será consubstanciada pela adesão à teoria da estrutura-ação 

formulada por Giddens (1989), que explica que a estrutura, além de estar relacionada à 

regra, à norma e à diretriz, relaciona-se também aos recursos transformadores que os 

agentes humanos constroem a partir de suas ações organizadas.  

Essas orientações da ação na pesquisa decorrem da vivência deste pesquisador 

como professor na organização e das interpretações por ele elaboradas a respeito dos 

acontecimentos que foram explicitados nos tópicos anteriores e que dizem respeito à 

dinâmica das ações no espaço escolar militarizado.  

Mas, elas são, sobretudo, consubstanciadas, pela análise temática dos 

conteúdos dos dados empíricos do trabalho, realizada por este professor munido dos 



84 

 

aparatos de pesquisador. Mas a dupla identidade gozada pelo investigador nos levou a 

formular um grande número de questionamentos. 

Entre os formulados estão: qual seria a alternativa teórico-metodológica que 

nos ajudaria a chegar ao objetivo do trabalho? Como escrever um trabalho dessa natureza? 

De que maneira se pode ser crítico e, ao mesmo tempo, cuidadoso, para que as 

argumentações não se reflitam em incômodos para o meu colega, para mim e para a 

organização onde eu trabalho? Como impedir que minhas experiências na instituição se 

constituam no principal influenciador das minhas análises e conclusões, isto é, como 

despir-me da função de professor e vestir-me dos aparatos de pesquisador? 

Como expressar as angústias dos meus pares e as minhas, de forma a construir, 

a partir delas e com elas, alternativas para os problemas institucionalmente localizados, 

sem que essas sejam mal interpretadas pela gestão escolar? Como contribuir para o avanço 

sobre as discussões sobre os processos educacionais do meu país, a partir de um cenário 

que, como vimos, é especialmente singular? 

Os resultados de nossas análises apresentados na sequência do trabalho 

expressarão nosso esforço de oferecer respostas a alguns desses questionamentos. Nessa 

direção, iniciaremos essa apresentação pela exposição do quadro estrutural previsto 

oficialmente pelo DECEx, como necessário à prática profissional do professor.  

Na sequência, evidenciaremos um pouco das condições de trabalho do 

professor no colégio a partir do conteúdo impresso nos documentos formais do CMCG e 

que é revelador das normas e regras segundo as quais a equipe gestora deve orientar a ação 

de ensinar do professor. Essa apresentação foi por nós introduzida como resultado de 

nossas pesquisas porque o conjunto de diretrizes nos orientou na identificação e na 

compreensão do (s) modelo (s) organizacional (is) vigente (s) no colégio. 

 

 

 



 

 

CAPITULO 3 

RESULTADOS 

 

 

Para alcançarmos uma compreensão e articulação dos movimentos identitários 

dos docentes do CMCG ao poder decorrente da hierarquia e da disciplina militar e aos 

pressupostos ligados às micropolíticas do cotidiano, organizamos o capítulo 3 em três 

partes.  

A parte I colocará em evidência os movimentos de construção da identidade 

profissional de excelência. Tais movimentos serão compreendidos como decorrentes do 

exercício analítico e interpretativo pelo professor das atribuições impostas por um modelo 

de orientação da ação permeado por elementos de natureza burocrática. Mostraremos que 

esse exercício pelo seu conteúdo de criticidade revela outro modelo de orientação da ação 

o anárquico-organizado March (1970). Revela ainda um movimento de construção da 

identidade profissional compartilhada e o estabelecimento do que Friedberg (1993) 

denomina de trocas negociadas e de ações organizadas. 

A parte II evidenciará um conjunto de prescrições ligadas ao conteúdo de 

natureza simbólico-cultural de ordem militar. Esse conteúdo, atribuído ao professor, aliado 

às reflexões e ao exercício analítico e interpretativo dos docentes é revelador de um 

modelo de gestão da ação denominado por Torres (2004) de cultural. Revela ainda o 

exercício micropolítico empreendido pelos nossos atores. Assim será discutida, além de 

outras questões, a socialização profissional compósita e os movimentos de construção da 

identidade profissional estratégica e de elaboração da identidade profissional compósita.  

A parte III trará, entre outras discussões, dados e análises mais pontuais sobre a 

socialização compósita e o exercício micropolítico dos professores, bem como a relação 

dessa socialização e exercício micropolítico com os movimentos identitários profissionais 

em construção.  

As questões ligadas às práticas do poder hierárquico-disciplinar e suas 

implicações estão diluídas ao longo de cada uma das partes, temas, e subtemas integrantes 

dos nossos resultados. Tal ação de dissolver o poder é reveladora do entendimento que 

estamos atribuindo a sua prática, isto é, o poder não é uma coisa, ou uma fórmula não 

podendo, portanto, ser apropriado. O poder, seja qual for o seu caráter, é uma prática que 

segundo Weber (2009), Elias (2008) e Friedberg (1993), está sob o domínio das interações 
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que os sujeitos elaboram e, nesse sentido, circula segundo o direcionamento que os sujeitos 

vão conferindo as suas relações, sejam elas quais forem. 

 

 

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO DE MODELO (S) ORGANIZACIONAL (IS), DAS 

PRÁTICAS DE PODER E SUAS RELAÇÕES COM OS MOVIMENTOS 

IDENTITÁRIOS PROFISSIONAIS DOS DOCENTES 

 

Nesta parte do capítulo 3 efetuaremos, como já foi sinalizado, via resultado da 

consulta documental, a apresentação da organização. Nessa exposição, evidenciaremos a 

forma como o Sistema Colégio Militar do Brasil (SMB) prevê que seja estruturada, 

oficialmente, a dinâmica do trabalho nas unidades componentes do sistema. Na sequência, 

apresentaremos um pouco das condições de trabalho do professor no CMCG e 

mostraremos como está previsto, nas normas e regras dessa organização, que a equipe 

gestora deve proceder para orientar a ação de ensinar do professor.  

A partir dessa apresentação, vamos identificar, tendo por base o trabalho de 

Weber (2009), Friedberg (1993) e March (1970) qual (is) modelo(s) organizacional (is) 

(burocrático, anárquico) ocorrem no CMCG e que movimentos identitários profissionais os 

professores elaboram quando respondem as prescrições e práticas de poder impostas por 

esse (s) modelo (s) organizacional (ais).  

 

 

3.1 O Sistema Colégio Militar 

 

O Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB) é um complexo educacional 

integrante do Sistema de Ensino Público Federal brasileiro e oferece o Ensino Básico (6º 

ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ao 3º ano do Ensino Médio), preferencialmente, às 

crianças e jovens dependentes de militares de carreira do Exército.  

Essas crianças e jovens compõem o quadro de alunos denominado amparados 

e são oriundos, conforme previsto no documento R-69 (2008), do caráter assistencial 

desses estabelecimentos, sendo os candidatos, assim denominados, provenientes das outras 

forças: das águas e do ar.  
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Compõem ainda o quadro de discentes filhos (as) de genitores não-militares, 

que são denominados, conforme consta nesse documento, concursados, uma vez que 

passam por um processo seletivo de admissão composto de duas etapas: uma primeira que 

abrange prova escrita de matemática e uma segunda, com prova escrita de português e 

redação, sendo a aprovação, na primeira etapa, pré-requisito para o aluno realizar a 

segunda. Vale ressaltar que a essência relativa à existência do SCMB é, segundo o que 

consta no referido documento, o atendimento à família militar
19

.  

As unidades de ensino que integram o sistema são coordenadas por uma rede 

externa de setores gestores, localizados na cidade do Rio de Janeiro e que coordenam as 

atividades segundo uma escala de poder verticalizado. Logo, o primeiro dessa escala é o 

Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP), que atualmente foi integrado ao Departamento 

de Ensino e Cultura do Exército (DECEx). 

O DECEx é o órgão central de gestão dos Estabelecimentos de Ensino do 

Exército. Nesse departamento, são elaboradas, especificamente por militares, as normas 

formais-legais que, fundamentando-se na diretriz Geral do Comandante do Exército, 

destinam-se a orientar o cumprimento da missão dos Departamentos e Sistemas de Ensino 

e Cultura do Exército, tanto os Colégios Militares (pois são considerados como um 

Estabelecimento Militar de Ensino), como também das Organizações Militares vinculadas, 

como a Fundação Osório e as Escolas Militares, de formação de Oficiais.  

O segundo nessa escala de poder é o Departamento de Educação Preparatória e 

Assistencial (DEPA)
20

, por último, há os setores gestores constituídos no interior de cada 

um dos colégios integrantes do sistema. 

O DEPA estabelece o quadro local de coordenação e organiza-o segundo uma 

escala de poder verticalizada: Direção de Ensino (Dir. Ens.) presidida pelo comandante da 

unidade (o Diretor do Colégio), que conta com os seguintes órgãos consultivos: Conselho 

de Ensino, Conselho de Classe e Comissão Permanente do Magistério; um Subcomando 

                                                           
19

 Apesar de o Sistema Colégio Militar do Brasil ser conduzido conforme as prescrições advindas do Sistema 

Militar de Ensino, também é privilegiada a preservação das características e especificidades regionais de 

cada uma das doze unidades militares que integram o sistema e a congruência com o presente no artigo 83 

da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - e na Lei de 

Ensino no Exército. (R-69, 2008). 
20

 O Departamento de Ensino Preparatório e Assistencial (DEPA) exerce a gestão escolar dos colégios 

cuidando para que as diretrizes do DECEx sejam postas em prática tanto no plano do planejamento, 

coordenação, orientação e supervisão, como no plano da avaliação do processo ensino-aprendizagem 

efetuada por cada unidade de ensino do sistema.   
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(S. Cmdo), presidido pelo subcomandante da unidade (o Vice-Diretor); uma Subdireção de 

Ensino e Divisão de Ensino
21

. (R-69, 2008) 

A Divisão de Ensino conta, no exercício de suas atribuições, com a seção de 

Supervisão e Coordenação Escolar (COPESE), chefiada por um oficial do posto
22

 de 

coronel, que é assistido pelos Coordenadores de ano
23

 e pelos coordenadores de 

disciplina
24

. (R-69, 2008). O chefe da divisão de ensino deverá eleger, no caso do CMCG, 

um professor não-militar para exercer o papel de adjunto. 

Conforme consta no documento PGE - CMCG (2011), a função de 

coordenador de ano é uma atribuição exclusiva do militar professor, independente da área 

de estudo ou disciplina que ele ocupa e, obrigatoriamente, deve ser assumida por oficiais 

do Quadro Complementar do Exército ou formados pela Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN).  

Quanto aos coordenadores de disciplina, as diretrizes do PGE (2011) 

determinam que essa é uma função que poderá ser atribuída tanto a um professor não-

militar como a um militar professor. Orientam ainda que seja eleito um coordenador para 

cada matéria de ensino. 

Os professores do CMCG ficam reunidos em locais específicos denominados 

seções de ensino
25

 (departamento escolar)
26

, cada departamento tem um oficial que é, ao 

                                                           
21

 A Divisão de Ensino (Div. Ens.) é um departamento que exerce ação de gestão coadjuvante à ação do 

comando (Diretor de Ensino) sendo coordenada por um oficial, nomeado como Chefe da Divisão de 

Ensino, que pode substituir, quando for o caso, o Diretor de Ensino nas suas atribuições, entre elas: assisti-

lo nas atividades de planejamento, programação, coordenação, execução, controle e avaliação do ensino e 

da aprendizagem es mais especificamente, buscar a integração e a interação entre todos os departamentos e 

pessoas envolvidas no processo de ensino.  
22

 Postos - referem-se às patentes de oficiais (tenente, capitão, tenente-coronel, coronel, general). 
23

 Os coordenadores de ano têm entre outras funções, de coordenar as atividades dos demais docentes a eles 

subordinados, administrar a frequência e a disciplina dos profissionais civis e militares de cada seção de 

ensino; manter estreita ligação da seção de ensino com a COPESE, Seção Psicopedagógica (Sec.PscPed), 

Seção de Ensino de Apoio e Práticas Pedagógicas (SEPPe) e o comando da Companhia de Alunos;  
24

 Ao coordenador de disciplina são atribuídas inúmeras responsabilidades, dentre as quais se destacam a 

responsabilidade de coordenar e controlar as avaliações das disciplinas de cada ano escolar; assistir aulas 

de todos os professores da disciplina coordenada, com agendamento ou de forma inopinada; controlar 

rigidamente os prazos de elaboração das avaliações e outros documentos de ensino (plano de execução do 

trabalho, plano de aula, diário de classe entre outras atividades).  
25

 No CMCG, há oito seções (departamentos) de ensino. Destas, quatro reúnem os professores do 6º, 7º,8º,9º 

ano do Ensino Fundamental e duas reúnem os professores do 1º,2º ano do Ensino Medio. Há ainda a seção 

de cursos, que reúne os professores do 3º ano do Ensino Médio. Há outras seções que reúnem professores 

não-militares e militares professores ligados à gestão do ensino e que também ministram aulas.  
26

 Usamos a expressão “departamentos escolares” para nos referirmos a subunidades organizacionais, 

concretas que constituem-se em subunidades da estrutura formal de administração e gestão de um centro 

escolar das quais fazem parte professores e que têm como objetivo o desenvolvimento, por estes, de 

atividades profissionais em regime coletivo (SCOTT; COHEN, 1995). 
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mesmo tempo, chefe e coordenador do ano, além de professores não-militares e militares 

professores.  

O quadro gestor formado pelo coordenador de ano, chefe do departamento, 

adjunto e coordenador de disciplina, que está situado abaixo do nível da COPESE, auxilia 

a supervisão escolar nas suas atribuições de assessoramento da Divisão de Ensino, nos 

assuntos relativos aos processos de ensino-aprendizagem e na coordenação e orientação 

dos trabalhos dos docentes.  

Outro departamento que o sistema prevê para cada unidade e que está sob a 

responsabilidade da Divisão de Ensino, diretamente envolvido na elaboração e efetivação 

das atribuições de atividades aos militares docentes e professores não-militares, é a Seção 

Técnica de Ensino (STE)
27

, composta de um chefe, uma Subseção de Avaliação da 

Aprendizagem, uma Subseção de Planejamento e Pesquisa.  

O documento R-69 (2008) prevê ainda que a Divisão de Ensino seja assistida 

também pela Seção Psicopedagógica
28

, presidida por um oficial que é o chefe da seção, o 

qual conta com uma Subseção Psicotécnica e uma Subseção de Orientação Educacional.  

O documento Normas de Planejamento e Gestão do Ensino (NPGE, 2011) 

prescreve que o Plano Geral de Ensino (PGE) é o documento padrão de orientação da ação 

de gestão em cada Colégio Militar. Nele estão previstas, antecipadamente ao início do ano 

letivo, as atividades vitais de cada colégio. As atividades correspondem a um conjunto de 

tarefas, entre elas: às de ensino (calendário geral do ano e o calendário geral de 

documentos periódicos, datas de reunião de Conselhos de Ensino e de Classe, às reuniões 

de Responsáveis e Mestres, às Avaliações de Estudos e à reposição de aulas, entre outras), 

os projetos educacionais a serem desenvolvidos durante o ano letivo vigente, bem como os 

planos de trabalho de cada unidade os quais só podem ser elaborados mediante a feitura 

desse documento. 

                                                           
27

 Cabe à STE monitorar o cumprimento dos currículos: Plano de Estudo de cada ano do Ensino Fundamental 

(PLAEST) e do Plano de Disciplina de cada ano do Ensino Médio (PLADIS) e dos demais documentos de 

ensino soba responsabilidade do Colégio Militar, difundir, após a aprovação do Diretor de Ensino as notas 

de prova e a classificação dos alunos; emitir parecer técnico quanto à proposta de avaliação elaborada 

pelos docentes e aos pedidos de revisão de avaliação, antes da apreciação do chefe da divisão de ensino. 

Além disso, a STE se responsabiliza por elaborar o Planejamento Geral de Ensino (PGE) e conta para tanto 

com a participação direta do chefe da Divisão Administrativa, do chefe da Divisão de Pessoal, do chefe da 

Seção de Supervisão Escolar, do Comandante do Corpo de Alunos, dos chefes das Seções da Divisão de 

Ensino, do chefe da Seção de Inteligência e Operações e demais integrantes da comunidade escolar, sob a 

coordenação do Chefe da Divisão de Ensino ou do Sub Diretor de Ensino, conforme prescrito no Art. 19, 

do R-60, e assegurar a sua execução. 
28

 À seção Psicopedagógica é atribuída, entre outras, a função de integrar-se com os setores de ensino da 

escola (COPESE, STE, Seções de Ensino e Corpo de Alunos). 
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O DEPA procede à análise e posterior aprovação do PGE proposto por cada 

Estabelecimento de Ensino. As unidades de ensino só poderão divulgar o documento caso 

o DEPA o tenha aprovado. Uma vez aprovado, a direção de ensino deverá empenhar-se 

para executá-lo. 

De qualquer forma, nos documentos consultados consta que é no nível escolar 

que acontece efetivamente a educação, sendo esse nível escolar a principal fonte de 

conhecimentos, que realimenta os núcleos de gestão intermediário e central, isto é, todo o 

Sistema de Ensino.  

Os documentos consultados enfatizam ainda o papel relevante que o professor 

desempenha, cabendo às equipes técnico-administrativas e pedagógicas, apoiá-los e 

mobilizar esforços para que o ensino por eles conduzido produza os melhores resultados. 

Contudo, o documento Normas de Planejamento e Gestão Escolar (NPGE, 

2011) deixa claro que, em cada unidade, caracteristicamente hierarquizada, sempre será 

ressaltada primeiramente a pessoa do comandante e, em segundo, a dos militares. Tal ação 

tem por base a diferenciação do quadro de pessoal por meio dos postos militares. 

Outro departamento previsto como necessário à orientação da ação dos 

profissionais, em cada unidade do sistema, é a Seção de Apoio Pedagógico e Estudos e 

Práticas Pedagógicas (SEPPe)
29

 que, juntamente com a COPESE e a Seção Psicopedagógica, 

assessora o Diretor de Ensino em assuntos de ordem pedagógica.  

Além desses departamentos, estão subordinados à Divisão de Ensino o Corpo 

de Alunos (CA), que consta de um comando, uma ajudância e das Companhias de Alunos 

(Cia Al)
30

. As companhias de alunos são chefiadas por um profissional militar nomeado 

sargenteante. 

Assim, cada companhia é constituída de monitores
31

 que são militares do posto 

de sargento e oriundos de diferentes áreas e subáreas das forças armadas (marinha, 

aeronáutica, corpo de bombeiros ou polícia militar).  

                                                           
29

 Aos profissionais, militares ou não, que estão lotados na SEPPe atribui-se a função de: atender, 

preferencialmente, os alunos do Ensino Fundamental que apresentam dificuldades de acompanhar o ritmo 

da turma devido ao atraso do desenvolvimento de suas habilidades em leitura e raciocínio lógico. Logo, 

oferecem a esses alunos meios de aprimoramento cognitivo.  
30

 As companhias de alunos são assim denominadas: 1ª companhia de alunos, que é responsável pelos alunos 

do Ensino Médio, 2ª companhia de alunos, que é responsável pelos alunos do 8º e 9º anos e a 3ª companhia 

de alunos, que é responsável pelos alunos do 6º e 7º anos. 
31

 As atribuições desses profissionais são: assegurar o enquadramento disciplinar e desenvolver o espírito 

cívico no aluno, estimular a prática pelos alunos dos valores e culto às tradições militares, de maneira 

compatível com a idade dos discentes; exercer a permanente ação educacional dos educandos; 

supervisionar, coordenar e controlar o corpo discente, no que se refere às atividades administrativas e às 
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Todos esses setores aqui apresentados, e que integram cada um dos colégios 

militares, não esgotam o número de departamentos das organizações escolares integrantes 

do sistema, mas correspondem, em meio a outros departamentos de caráter estritamente 

militar do CMCG, aos departamentos pedagógicos propriamente ditos. Cada departamento 

é gerido seguindo os padrões disciplinares e hierárquicos do exército, que cuidam para que 

cada departamento e pessoal a ele integrado cumpram todas as determinações contidas em 

seus documentos.  

Dando continuidade à nossa apresentação do Sistema Colégio Militar do Brasil 

e de suas diretrizes, daremos ênfase, a partir de agora, à apresentação e categorização do 

corpo docente da unidade do sistema investigada.  

 

 

3.2 Sobre a organização Colégio Militar de Campo Grande 

 

As nossas apresentações darão foco ao quadro normativo formal que prevê a 

distribuição dos professores no edifício da escola e cuida dessa distribuição e das 

orientações quanto à forma de relacionamento social e profissional estabelecida.  

Consideramos essas informações importantes para que possamos investigar a 

partir do quadro normativo de orientação da ação profissional quais modelos 

organizacionais vigoram na escola. Nessa investigação não esquecemos que a identificação 

da vigência de determinados modelos organizacionais é influenciada também pelas formas 

como as normas e regras atribuídas são percebidas, avaliadas, praticadas, não praticadas e 

interpretadas pelos docentes, militares ou não. 

Esse é um movimento narrativo-interpretativo que, segundo Friedberg (1993), 

o trabalhador faz com frequência, seja explícita ou implicitamente. Essa ação pode, 

conforme anuncia Dubar (2005, 2006), denunciar as formas como os trabalhadores 

pensam, sentem, se veem, veem o outro e entendem as relações profissionais e, portanto, 

revelar os elementos estruturantes das identificações pessoais, sociais e profissionais dos 

indivíduos. 

O quadro de pessoal do CMCG direta ou indiretamente ligado ao trabalho de 

ensinar está compreendido sob a forma de duas categorias profissionais principais que vimos 

informando ser a dos professores não-militares e a dos militares professores. Na verdade os 

                                                                                                                                                                                
instruções cívico-militares; classificar as faltas aos trabalhos escolares como “justificadas” (abono médico) 

ou “não-justificadas” conforme o caso, entre outros (PGE - CMCG - 2011).  
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não-militares independente de serem ou não professores são nomeados como servidores civis 

e, no caso dos professores, podem compor duas subcategorias profissionais: os professores 

concursados (“estatutários”) e os profissionais contratados (temporários).  

Nos estabelecimentos militares, inclusive no CMCG, os documentos 

Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino, Regulamento de 

Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas, e o 

Plano Geral de Ensino estabelecem que os profissionais, militares ou não, para cumprirem 

as atribuições e visando a um relacionamento social adequado a uma organização 

militarizada, devem formar arranjos hierárquicos singulares, seguir gradações específicas. 

As gradações além de ter alcance sobre as atividades de ensino que os 

professores desenvolvem se estendem as interações sociais estabelecidas no colégio. Logo 

os professores civis que trabalham no CMCG devem responder às normas e às regras 

hierárquicos-disciplinares da ordem militar.  

O primeiro arranjo de gradação corresponde ao binômio 

“antiguidade
32

/modernidade”. Esse princípio, entre os militares, tem por base de 

classificação hierárquica o tempo de serviço e o posto; o tenente-professor é mais moderno 

que o capitão-professor; mas será considerado, no caso do CMCG, mais antigo em relação 

a outro oficial que tenha o mesmo posto, mas menos tempo de serviço na instituição.  

Ainda por meio desse princípio, o professor militar será sempre considerado 

“mais antigo” que o professor civil, independente do tempo de serviço do docente civil ou 

da sua titulação.  

O segundo fundamento relaciona-se diretamente com o universo de professores 

civis, correspondendo à titulação - professor civil com especialização é “mais antigo” que 

o professor graduado; da mesma forma, professor civil com mestrado é “mais antigo” que 

o professor com especialização.  

A nomeação de civil aos servidores não-militares lotados nas forças armadas  é 

empregada especificamente nos estabelecimentos militares e ou militarizados. Atassio 

(2007) ao contar sobre as experiências que viveu ao pesquisar uma academia militar de 

                                                           
32

 A denominação “antigo” refere-se, primeiramente a uma graduação entre os postos militares. O militar 

capitão será considerado mais antigo que o militar tenente que, por sua vez, será considerado “moderno” 

em relação ao capitão. Em segundo lugar, refere-se a uma tipificação entre militares de uma mesma 

patente, por exemplo, entre dois capitães, dois tenentes, dois coronéis. Nesse caso, será considerado mais 

“antigo” o militar que está há mais tempo no posto referenciado. Essa tipificação também é atribuída aos 

professores civis, sendo o mais antigo o professor com a maior titulação (especialização, mestrado, 

doutorado) que o outro com quem está sendo comparado que, por sua vez, também será identificado como 

“moderno”.  
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formação de sargentos ressalta que essa atribuição (de civil) à categoria profissional dos 

professores não-militares impõe a esses servidores assumir condutas, responder as 

classificações hierárquicas e endossar normas disciplinares que mais se aplicam a outra 

categoria, a dos militares. Impõe ao professor civil (o não-militar) se identificar, conforme 

denuncia a autora, como sendo um assemelhado. 

Quanto ao quadro de militares professores ocorre as seguintes subcategorias: 

Oficial Técnico Temporário (OTT), Oficiais Prestadores de Tarefa por Tempo Certo 

(PTTC), os militares do Quadro Complementar de Oficiais do Magistério do Exército 

(QCO) e os Oficiais das Armas. 

A atribuição básica dos profissionais, independente da condição, militar/não- 

militar, é a de lecionar
33

, e podem transitar entre o Ensino Fundamental e Médio, inclusive, 

entre diferentes turmas de um mesmo ano ou entre turmas do Ensino Fundamental e Médio.  

Os coordenadores de ano e de disciplina circulam no dia-a-dia do trabalho 

entre as Seções de Ensino nas quais estão lotados e a COPESE, tendo em vista o fato de 

eles também ministrarem aulas. Já o orientador de turma tem “residência fixa” na seção de 

ensino em que leciona (não desempenha tarefas que o obrigue a ter “residência fixa” na 

COPESE) e está sob a supervisão direta do chefe de seção.  

Aos professores militares e não-militares são dadas, além das atribuições já 

anunciadas, outras como: elaborar antecipadamente e disponibilizar virtualmente quadro de 

atividades semanais que solicitará ao aluno, confeccionar o diário de classe, desempenhar 

tarefas como a revisão de contracheques, sindicâncias, compor equipes de trabalho com a 

finalidade de gerir o processo seletivo de alunos candidatos a discentes do CMCG, compor 

equipes esporádicas de trabalho para desempenhar atividades nos períodos de descanso 

semanal, preparar grupos de alunos para concursos, como o programa soletrando e as 

diversas olimpíadas do conhecimento.  

Os militares professores devem ainda tirar serviço
34

, proceder ao 

monitoramento de alunos nas formaturas semanais
35

 e diárias
36

, representar a unidade junto 

                                                           
33

 Os profissionais, militares ou não, além de lecionar também são convidados a exercer o papel de 

coordenação, cargo que, na instituição investigada, divide-se, conforme vimos anteriormente em: 

coordenador de disciplina, coordenador de ano e orientador de turma. 
34

 Estar de serviço de guarda no CMCG por um período corrido de 24 horas. 
35

 Trata-se de uma cerimônia que reúne todo o efetivo do Colégio em um espaço comum e amplo (pátio 

escolar de Campo Grande) onde os discentes se colocam de pé, alinhados por colunas específicas de cada 

ano escolar. A expressão usada para essa formação é “entrar em forma”. Na ocasião das formaturas, canta-

se o hino nacional, a canção do CMCG, divulgam-se informações de caráter geral, fazem se homenagens 

diversas, seguidas, em algumas ocasiões, de premiações. O final da cerimônia é marcado pelo desfile em 

marcha do grupo de alunos por ano escolar ao longo do pátio, ao som da banda de música do Colégio. 
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ao órgão regional ao qual o CMCG está subordinado, participar de festividade que envolve 

desfile público em comemoração ao 7 de setembro e ao 15 de novembro, entre outros. 

No que diz respeito ao regime de trabalho, o documento RICM (2011) orienta 

para que ele seja traduzido na soma entre a carga horária didática
37

 e a pedagógica
38

.  

O contrato de trabalho prevê ainda que os professores civis e militares se 

dediquem integral e exclusivamente ao CMCG. Para isso, os professores não-militares e os 

militares professores cumprem o regime de dedicação exclusiva.  

O conteúdo impresso nos documentos organizacionais deixa claro, já que a 

escola atende preferencialmente crianças e jovens, filhos de militares, o papel de instrutor 

atribuído à profissão docente. Tal papel ocorre porque o professor deve, além de 

disponibilizar ao aluno o conhecimento científico produzido, elaborar estratégias eficientes 

que possibilitem ao aluno apreender esse conhecimento, dar instruções a cerca das 

condutas, posturas e dos modos de ser e se portar nas interações sociais criadas e 

vivenciadas. 

Essa articulação confere à prática de ensinar do professor um papel 

transformador, isto é, ao possibilitar aos alunos o conhecimento e ao elaborar meios para 

que ele o apreenda, segundo um conjunto de condutas, posturas e valores de ordem militar, 

têm-se que a criança e o jovem desenvolverão capacidades diversas de atuação nas 

múltiplas situações do cotidiano que até então julga-se que eles não possuíam. 

Entenderemos que nessa articulação o professores respondem a um esquema de 

seriação e de distribuição de tarefas que tem como elementos norteadores os princípios 

hierárquico-disciplinares que agem segundo um esquema verticalizado de distribuição do 

poder. 

Esses princípios medeiam tanto as ações de caráter burocrático (elaboração de 

documentos, sindicância, organização das seções e dos respectivos materiais de 

                                                                                                                                                                                
36

 Os alunos são dispostos no pátio às 6h40, por ano escolar, onde recebem informações gerais sobre 

atividades pedagógicas, cívico-militares e também são informados sobre os discentes com desvios de 

comportamentos e a punição que lhes foi atribuída.  
37

 Corresponde à regência de classe, nas aulas regulares que no CMCG ocorrem exclusivamente no período 

matutino. Diz respeito também à aplicação, fiscalização, mostras de prova e ainda às aulas de recuperação 

da aprendizagem que ocorrem no período vespertino. A carga horária didática é compreendida entre 18 e 

21 horas aulas, que podem ser exercidas em dois turnos escolares. 
38

 A carga pedagógica corresponde às atribuições de atividades extraclasses, como: elaboração do plano de 

aula e do PET, conforme modelo e orientação estabelecida pela COPESE e pela STE. Também 

corresponde à carga horária pedagógica a confecção pelos profissionais das avaliações de ensino e a 

correção das mesmas, seguindo modelo e orientação estabelecida pela STE; finalmente, como parte 

integrante da carga horária pedagógica, os profissionais, militares ou não, devem colocar em prática, entre 

outros projetos, o projeto interdisciplinar. 
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expediente, tirar serviço) como as de caráter pedagógico propriamente ditas (escolhas de 

turmas para lecionar, promoção do professor, chefia de Seção de Ensino). 

 

 

3.3 Identidade profissional de excelência: a resultante do modelo burocrático de 

orientação da ação 

 

Uma articulação do conteúdo normativo impresso nos documentos com os 

dados colhidos mediante o questionário, a entrevista-semiestruturada e a observação 

diretiva revela uma análise e interpretação do professor da forma como a hierarquia 

coordena a ação que ganha contorno particular. Esse contorno relaciona-se ao fato de que a 

organização, mesmo sendo um “colégio, está dentro de uma instituição militar” (Entrevista 

nº 05, militar professor). Essa anunciação e enquadramento do colégio suscita uma 

primeira chamada de atenção para o fato de que o ensino na organização escolar 

militarizada [ser] “é militar. Dentro do sistema de colégio militar é diferente” (Entrevista 

nº 04, professora não-militar). A militar professora explica, na entrevista nº 07, que o 

colégio “está sobre a égide militar, então o que acontece? Você pôs um militar no meio, 

tem pessoas que amam ou odeiam, sabe”.  

Uma análise dessa interpretação, indica que estamos diante de um 

estabelecimento organizado sob a “égide militar”, demonstra que nesse estabelecimento a 

hierarquia militar atribui aos agentes diretos e indiretos encarregados da formação dos 

indivíduos configurarem-se por meio de seus comportamentos, em exemplos de disciplina, 

de boa conduta pessoal/profissional, tanto interna como externamente ao estabelecimento; 

serem símbolo de obediência pacífica aos padrões de ordenamento típico desses 

estabelecimentos, e exemplos vivos dos valores ligados ao patriotismo, civismo, da 

observância aos rígidos padrões morais e disciplinares e da abnegação e devotamento à 

causa pública.  

Essa hierarquia exige, segundo Leirner (1997), que os militares sejam símbolos 

de entusiasmo com o trabalho; homens e mulheres “invulgares”, sujeitos selecionados e 

devidamente “treinados”. Tais atribuições nem sempre são, por sua natureza, e como 

ressaltou anteriormente a militar professora na entrevista nº 07, bem compreendidas por 

todos que integram o CMCG e principalmente por aqueles que estão do lado de fora. 
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A dificuldade que, segundo a referida militar professora, se estabelece ao se 

tentar compreender a “lógica” de ação que circula nos estabelecimentos militarizados, 

decorre do fato de que o que está em jogo nessas organizações são os mesmos princípios 

cultuados nas escolas de formação de militares combatentes que conferem ao guerreiro o 

cumprimento à risca e uma série de missões, sendo a principal delas, e a qual justifica o 

fim dessas organizações, a de defender, em caso de guerra, o território nacional. Nos 

estabelecimentos de formação militar, ganha vigor, como lembra Castro (2004), a lógica da 

guerra, por isso exige-se do combatente prontidão constante para executar sem muito 

questionamento uma ação.  

Visando obter do combatente essa compreensão do seu papel, ganha relevo 

nessas entidades, um conjunto de classificações. A presença dos postos funcionais 

organizados que obedecem a chefias e a subchefias, as quais seguem e acompanham o 

trabalho, verificam a presença, aplicação e qualidade das tarefas, aliada à forma como os 

prédios, departamentos e profissionais são distribuídos, parece permitir a execução de uma 

atividade de forma mais rápida e eficiente. É essa “lógica de ação guerreira” que parece 

propiciar que se vença uma guerra.  

Ao que tudo indica, essa “lógica de ação guerreira” é uma forma eficaz de se 

configurar os arranjos sociais com vista à execução competente das atividades e de se obter 

o máximo da eficiência e a eficiência máxima de cada trabalhador.  

Pode-se pensar, portanto, que é seguindo essa lógica da guerra que o militar 

professor, na entrevista nº 05, afirma categoricamente que é atribuída ao docente, militar 

ou não, uma missão: “preparar o jovem, o aluno. A missão é essa, o professor deve fazer 

com que a criança aprenda”. Os professores dizem que essa forma de compreender e de 

movimentar a ação é transferida para o aluno, a quem também é atribuída uma missão:  

 

Estudar. Claro, você não vai ficar ali só estudando. Ninguém é uma pedra, que 

vai ficar ali só estudando. Mas aqui, o foco principal é estudar; se você for com 

outro objetivo, tu estás fora do contexto (Entrevista nº 07, militar professora).  

 

Essa compreensão que os professores elaboram da atividade de professor e da 

qual decorre a compreensão do papel do colégio, e também da função do professor é, como 

vimos enfatizando, decorrente da inserção do colégio e do professor no quadro das 

organizações de ensino do exército. Talvez por isso, os militares deixem claro que são 
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“doutrinados
39

”, mediante processos formativos específicos, a estarem sempre alerta, 

prontos para cumprir a missão e a aceitar que: 

 

Aqui [no CMCG], eu sou militar professora, na escola eles ensinam a gente 

assim, aqui nós somos, primeiro, militar e depois, professor. Essa é a nossa 

instrução (Entrevista nº 07, militar professora). 

 

O militar vem antes do professor, você é um militar professor não um professor 

militar, para isso que a gente foi doutrinado (Entrevista nº 05, militar professor).  

 

Essa sobreposição à identidade de professor a identidade de militar assumida, 

decorre da lógica bélica que, transposta ao exercício da profissão docente, prevê um 

conjunto de ensinamentos, de expedientes físicos e humanos de apoio e de 

instrumentalização do profissional.  

Esse conjunto, compreende o Departamento Central - Divisão de Ensino - os 

intermediários - COPESE, STE e Seção Psicopedagógica - e os departamentos localmente 

situados. Mediante a lógica bélica, o colégio avisa ser possível ao professor obter sucesso 

na missão que lhe é dada. Logo, é em detrimento do sucesso da missão de ensinar e de 

instruir, que essa lógica bélica é transposta como recurso de gestão da atividade docente.  

O seu cumprimento é garantido pela verticalização do poder que ocorre em 

cada um dos departamentos anunciados. No nível local essa verticalização do poder é feita 

via chefes/coordenadores de ano e coordenadores de disciplinas. 

O escalonamento, por seu apelo militar, prevê, conforme consta nos 

documentos organizacionais, que cada posto e cargo, principalmente os cargos de maior 

poder, como os de chefia, sejam ocupados, preferencialmente, por profissionais militares e 

estes só os alcançam e neles se mantêm mediante critérios específicos que incluem a 

manutenção de um perfil de maior obediência às normas e regras disciplinares e 

hierárquicas já que devem garantir a obediência pelos subordinados às diretrizes. 

Cabe aos representantes dos postos hierárquicos mais elevados - a dos oficiais, 

dos subalternos e capitães, dos oficiais-superiores e a dos oficiais-generais - cuidarem para 

que os militares professores e os professores não-militares aceitem e entendam os 

dispositivos hierárquicos como contributivos para o exercício competente da atividade de 

professor.  

                                                           
39

 Estamos conceituando doutrina como sendo um conjunto de princípios que servem de base de organização 

das ações. Sendo, portanto, um conjunto complexo de ensinamentos, uma verdadeira pregação a qual os 

profissionais devem demonstrar aceitação.  
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Seguindo essa linha de pensamento, tem-se que o escalonamento cumpre o 

papel de estabelecer como e quando, na execução das tarefas, deve-se proceder para 

acessar e utilizar os recursos disponibilizados ao trabalho e, mediante esse procedimento, 

fazer com que o quadro físico e humano da organização se configure como um sistema 

articulado, ativo e funcional. 

Além disso, o escalonamento prevê que todos os contatos e partilhas, sejam 

eles sociais ou profissionais, entre postos diferentes e, desses postos, com os profissionais 

não-militares, inclusive os contatos entre os não-militares, tenham mediação prescrita pelo 

que consta no manual militar de orientação. Exemplo desse mecanismo de estruturação da 

ação do profissional pode ser evidenciado nos processos ligados às questões 

administrativas do colégio, como a sindicância que: 

 

Tem um raio de atuação: sargento faz sindicância de cabo, tenente faz 

sindicância de sargento, capitão faz sindicância de tenente, o militar tem uma 

hierarquia. [...] Eles sabem [...] senão, dá problema, um menor, por exemplo, um 

sargento faz uma sindicância em capitão? Eu tenho precedências sobre ele, não 

pode; ele se melindra pra perguntar certas coisas. Posso dizer não pra ele, 

entendeu? Eu sou superior [...] Daí, o civil faz do civil. É o civil que faz do civil, 

também pra não se sentir melindrado. Para, por exemplo, não dizer: ah, abusou 

da autoridade dele, entendeu, pra não ter isso (Entrevista nº 07, militar 

professora). 

 

Os docentes sinalizam, nos depoimentos a seguir, entender o conjunto de 

regras e normas que devem seguir, a cadeia hierárquica e os mecanismos de poder a elas 

inerentes como oportunizadores de meios para que se tenha, no CMCG, maior clareza 

quanto ao papel do professor no processo de ensino.  

 

Existe toda uma estrutura técnica, material e humana de apoio para a prática 

didático-pedagógica que pode não ser a melhor, mas nos auxilia muito. Percebe-

se um apoio por parte da direção em melhorar a estrutura física da escola ao 

instalar ar condicionado, compra de carteiras, data show [...] A estrutura 

funcional é invejável, equilibra razoavelmente as relações entre administração, 

corpo docente e discente e seus respectivos familiares (Questionário nº 10, 

professor, não-militar). 

 

Considerando o meu tempo na função de professora (28 anos), já vivenciei 

inúmeras situações dentro da Educação, desde prédios escolares sem as mínimas 

condições para o desempenho dessa função, até grupos de trabalho 

completamente reacionários, insatisfeitos ou descompromissados. Por isso, 

atualmente, vejo o CMCG como uma das instituições de ensino mais bem 

organizadas em que atuei, inclusive podendo desenvolver minhas atividades com 

tranquilidade e até com certa autonomia (Questionário nº 04, professora, não-

militar).  

 

Se comparadas a outras instituições públicas, considero as condições de trabalho 

muito boas. O fato de cada professor ter sua mesa e a disponibilidade de local 

para realizar seu planejamento e executar suas atividades é extremamente 
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positivo. A presença de computadores, agora conectados à rede mundial, facilita 

o trabalho também (Questionário nº 22, militar professor). 

 

Considerando a falta de tempo já mencionada, são as melhores possíveis, tanto 

no mobiliário da seção, no ambiente entre os professores, a relação com 

superiores e subordinados ou com os alunos (Questionário nº 23, militar 

professora).  

 

[...] algumas coisas que fazem o colégio funcionar, então ele tem estrutura, sala 

de aula, mesa para cada aluno, o quadro, luz, água, os requisitos básicos para 

funcionar. Em outras escolas eu já vivi situações onde não tinha, tinha o aluno e 

o professor, mas o resto [...] O aluno não tinha papel, tinha só o papelzinho de 

pão onde o aluno fez a composição (Entrevista nº 07, militar professora). 

 

Na verdade, os docentes percebem o espaço escolar, os recursos nele 

disponibilizados e as práticas de ensino atribuídas como sendo um instrumento que confere 

maior funcionalidade para a sua missão.  

Mesmo havendo o reconhecimento pelos docentes quanto à funcionalidade que 

o escalonamento dos recursos físicos e humanos disponibilizados oferece, mesmo havendo 

pistas indicativas de que consideram eficiente uma ação baseada em uma hierarquia que se 

pode chamar de funcional, os docentes não deixam de lembrar que o cumprimento da 

missão que lhes é atribuída requer também uma equipe gestora preocupada em:  

 
Melhorar a estrutura física da instituição, instalando mídias, projetores em todas 

as salas, lousas interativas, melhorar a ventilação das salas, tendo em vista o 

calor absurdo que faz aqui na região [...] Minhas condições de trabalho são ainda 

precárias! Ainda usufruo do mesmo mobiliário que utilizei em 1997. Ar 

condicionado? Isso é apenas um sonho, um anseio e nem sei quantos anos mais 

terei de esperar para que eu tenha o mínimo de conforto por aqui. A falta de 

estrutura é total!! Quando chove, tudo fica alagado e já até perdi materiais nesse 

período. Sobreviver ao calor intenso nos contraturnos também é uma tarefa árdua 

(questionário nº 22, professora, não-militar). 

 

[...] Há problemas, como goteiras na seção, o que tem atrapalhado o bom 

andamento das atividades pedagógicas e do planejamento semanal quando 

chove. Além disso, o sistema de informática é precário. Há poucos computadores 

e até há bem pouco tempo não havia internet disponível para o professor planejar 

suas aulas respaldado nos conhecimentos atualizados e de fácil acesso; também 

não existe tinta suficiente para a impressora, giz de qualidade, etc, etc. O número 

de cópias e também racionado, o que atrapalha, principalmente, as aulas de 

recuperação que necessitam apostilas e exercícios diversos, quando não há, no 

livro didático, o assunto do bimestre (Questionário nº 12, professor não-militar). 

 

Na sala de professores, os mobiliários não são adequados, as tardes são quentes e 

não tem ar condicionado, faltam cadeiras e as que existem hoje não são 

anatômicas (Questionário nº 17, militar professor). 

 

O ambiente físico (sala de aula) tem que melhorar, contribuindo assim para o 

aprendizado do aluno. Os dias de muito calor, as salas de aula sem ar 

condicionado se transformam em um forno (Questionário nº 19, militar 

professor).  
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Percebo que o setor possui uma série de deficiências que, se supridas, 

melhorariam a execução do trabalho (ar-condicionado, projetores instalados e 

prontos para usar nas salas de aula, etc.) (Questionário nº 21, militar professor). 

 

Nos depoimentos aqui colocados, os professores vão mais além, na valorização 

das condições de trabalho e das formas como ele é estruturado e levantam pistas de que 

estão atentos ao fato de estar previstos nos documentos reparos, manutenção e, ainda, 

previsão de aquisição de novos recursos de auxílio à prática que realizam. Sabendo disso, 

não deixam de reivindicar abertamente o custeamento dessas atribuições. 

Os docentes, conforme explicitado nos depoimentos a seguir, consideram o 

mecanismo hierárquico de orientação da ação no colégio, além de funcional, como sendo 

também muito hábil e competente.  

 

É que lá fora não tem essa cobrança do aluno. A excelência, é uma coisa que se 

criou aqui dentro, excelência do ensino, o que se cobra do professor, que tem 

que seguir o PLAEST (Plano de Estudo do Ensino Fundamental), tudo o que está 

lá, no final do ano tem que ser cumprido. No estado eu nunca terminei um livro 

didático [...] aqui não tem isso de ah o professor faltou manda o aluno embora 

pra casa. Aqui aluno não fica sozinho na sala sem aula esperando o próximo 

professor porque o professor não veio, e tudo isso era minha realidade lá fora. 

[...] Eu não vejo isso aqui (Entrevista nº 04 professora não-militar). (Grifos 

nossos) 

 

Você consegue ter um grupo com o mesmo foco, agindo da mesma forma. Uns 

naturalmente, outros forçadamente, mas todos agindo da mesma forma [...]. Por 

ser colégio militar, por ser um local que você se sente bem em trabalhar, saber 

que o aluno vai saber respeitar aquilo que você está falando. [...] então, essa 

crença existente, faz você tomar outra postura. Aquela postura das escolas de 

antigamente: professor bem arrumado, com postura na frente da sala e a sala 

ouvindo. Então acho que é uma coisa [...] natural, ele entra e já sabe quais as 

regras do jogo, quais as imposições (Entrevista nº 08, militar professor). 

 

O mecanismo hierárquico de orientação da ação é hábil, porque procura 

harmonizar, situar, voluntariamente ou por meio de práticas de coação, os sujeitos em seus 

papéis para, mediante esse procedimento, integrar a todos: gestores, professores e alunos. 

Ele faz do colégio uma verdadeira unidade integrante de um sistema mais amplo, mas uma 

unidade com força coletiva e capacidade de ação, guardadas as proporções, independente.  

Talvez por isso, os professores afirmem que o trabalho é exercido com 

excelência e reconheçam ser competente a gestão baseada no mecanismo hierárquico. Essa 

forma de gerir permite que aluno e professor entendam melhor o papel que têm de cumprir 

no arranjo que compõem. O elemento de apoio à hierarquia funcional no seu papel de 

atribuir aos professores e alunos a compreensão do papel que executam na escola é, como 

ressaltaram os professores nos depoimentos anteriores, a monitoração.  
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O ato de monitorar a execução dos deveres atribuídos oferece garantias da 

execução do trabalho de um (professor) e do outro (aluno); oferece garantias dos direitos 

de cada membro desse arranjo, e faz com que ambos vigiem-se mutuamente. De qualquer 

forma, a habilidade e a competência da gestão proporcionada pelos mecanismos 

hierárquicos ajudam o professor a exercer um trabalho de “excelência”.  

E, um trabalho de excelência requer, como afirmam os professores nos 

depoimentos anteriores, além dos recursos físicos e humanos de apoio ao trabalho, do 

custeio e da manutenção dos “equipamentos de ensino”, uma série de outros requisitos. 

Alguns deles ligam-se diretamente à ação do professor, que deve privilegiar, entre outros 

elementos: a mobilização criativa dos recursos disponibilizados, competência, ritmo, 

dinamismo e assiduidade; consciência, responsabilidade, estudo e dedicação constante. 

Requer, ainda do docente, obediência aos horários, atenção à dinâmica da sala de aula; que 

o professor não deixe o aluno sem atividade por ele (professor) mediada.  

Decorre, desses conceitos descritores das características que deve o professor 

cultivar para proporcionar ao aluno um ensino de excelência, a estruturação do que se pode 

denominar, no CMCG, de uma identidade profissional de excelência.  

A identidade profissional de excelência requer, além dos descritores citados, o 

cultivo pelo profissional de uma postura singular frente ao ensino, um jeito próprio de se 

comportar e administrar o ambiente de aprendizagem; de manter a sala de aula ordenada e 

de cuidar para que o aluno aprenda, além do conteúdo - que, no colégio militar, é motivo 

de orgulho para o professor, pois ele é ministrado, no decorrer do ano letivo, em toda a sua 

completude - formas e maneiras de se expressar coletivamente, o que facilita e torna mais 

excelente a prática do trabalho em grupo.  

A atividade de ensinar envolve um grande número de elementos (aluno, 

professor, diretor, coordenador, monitor de aluno, psicopedagogo, profissional do serviço 

social, pais, responsáveis, entre outros) e estes mantêm uma relação em que um está 

subordinado ao outro. Logo, ocorrem práticas que escondem jogos de força, já que esses 

elementos costumam depositar sobre o professor uma série de expectativas que 

movimentam a forma como ele responde a elas, que movimentam suas pertenças 

profissionais bem como a forma como eles as mobilizam para responder às atribuições que 

lhes são conferidas. 

Tal rede de interações, numa escola militarizada, é organizada com vistas a 

uma prática profissional de excelência e, por isso, prevê o respeito de todos a um 
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indivíduo, ou conjunto de indivíduos que, num quadro de escalonamento, é considerado 

mais experiente. Tal organização se constitui em fator de delineamento do rol de 

expectativas a que o professor deve responder, mas limita as interações entre os envolvidos 

que se restringirão ao conjunto de indivíduos que são considerados os mais experientes.  

A hierarquia representa, uma forma de se organizar as interações entre os 

envolvidos no processo do ensino e, dessa forma, representa um importante recurso de 

atribuição de identidades profissionais uma vez que, segundo Thomazi (2008, p. 11): 

 

A hierarquia é um dos princípios constitucionais que formam a base das 

organizações militares, condensando valores como o respeito à dignidade da 

pessoa humana, o patriotismo, o civismo, o profissionalismo, a lealdade, a 

constância, a verdade, a honra, a honestidade e a coragem. Tais princípios 

pretendem dar máxima eficácia às instituições militares. 

 

Mas, vale ressaltar que as ações de subordinação previstas pela hierarquia e 

que oportunizam uma prática de ensino eficaz, devem estar sempre aptas, pela ação do 

comandante da unidade, a integrar-se em formações mais vastas - visto que o colégio 

militar que investigamos é uma unidade de um sistema mais amplo - e segue, além dos 

princípios hierárquicos, os princípios que estamos chamando lógica hierárquica disciplinar. 

É sobre esse princípio e sobre as formas como ele é aliado à lógica hierárquica 

funcional que nossas análises a partir de agora farão referência.  

Os princípios ligados à lógica hierárquica disciplinar são uma condição para a 

realização de um trabalho de excelência, pois monitoram todos os integrantes envolvidos 

numa ação, cuidam para que eles obedeçam às leis e cumpram os prazos que são 

estabelecidos. A disciplina militar entende cada trabalhador, especialmente o militar, 

individualmente e lhes confere maior fixismo no conjunto de divisas em que são 

colocados, e pelo forte apelo ao poder de coação que tem atribui ao sujeito ser um 

cumpridor de missões. 

 

A disciplina militar é o que se pode denominar de „disciplina qualificada‟, se 

tomada em relação à disciplina exigida de outros servidores, já que é detentora 

de institutos próprios, „como a imposição de comportamentos absolutamente 

afinados aos imperativos da autoridade, do serviço e dos deveres militares, o que 

em regra não se exige do serviço público civil‟ (MARTINS, 1996, p. 24).  

 

Na verdade, a lógica hierárquica disciplinar é, do ponto de vista militar: 

 

O predomínio da ordem e da obediência, resultante de uma educação apropriada. 

Disciplina militar é, pois, a obediência pronta, inteligente, espontânea e 

entusiástica às ordens do superior. Sua base é a subordinação voluntária do 
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indivíduo à missão do conjunto, do qual faz parte. A disciplina é o espírito da 

unidade militar (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2000, p 1-4/1-6). 

 

Conforme sinaliza a militar professora no depoimento a seguir, a disciplina 

militar é a grande responsável por garantir a obediência às normas e regras e por conferir 

equilíbrio entre os direitos e deveres dos membros do par professor/aluno e, uma vez aliada 

à hierarquia funcional confere uma maior mobilidade aos sujeitos ao longo dos postos e 

permite a identificação da sala de aula como sendo um ambiente de aprendizagem:  

 
Porque a gente que trabalha em sala de aula sabe que uma das condições é ter 

disciplina na sala de aula, não para punir o aluno, mas para criar um ambiente 

de aprendizagem. Nós professores não queremos fazer com que o aluno não 

tenha vontade própria, não tenha a individualidade dele. Só que para aprender 

certas coisas você tem que estar num ambiente silencioso, você tem que estar 

pensando naquilo que está sendo falado. Você tem que se abrir à frustração. Ah, 

eu quero fazer isso! Não! Agora você tem que fazer isso! Então, esta situação 

cria um ambiente de aprendizagem bem maior do que lá fora que não tem essa 

noção de disciplina tão arraigada. Não existe foco no aluno, existe foco na dupla, 

professor e aluno, porque tem uma interação ali. Se essa interação não estiver 

clara, não estiver tranquila, vai dar problema essa interação (Entrevista nº 07, 

militar professora). (Grifos nossos) 

 

Isto porque um ambiente de aprendizagem é o local onde se pratica o ensino de 

excelência. Esse par: ambiente de aprendizagem/ensino de excelência deve ser gerido 

conforme reivindica o militar professor na entrevista nº 08 a seguir, mediante um conjunto 

de medidas punitivas àqueles que porventura não cumprirem seus deveres. 

 

No colégio militar, você tem as punições aos alunos que podem chegar até a uma 

exclusão disciplinar. Coisa que não tem lá nas escolas regidas pelo MEC [...] Os 

professores com quem eu já trabalhei levam isso à risca: cobrar do aluno respeito 

dentro de sala, postura dentro de sala, é o que a gente sempre prega; o seu direito 

acaba onde o direito do outro começa. Você tem direito a falar? Tem, desde que 

a tua fala não esteja prejudicando a escuta do outro. Se o outro não quer escutar 

aquilo que você está falando, você tem que ficar quieto também. Então isso ajuda 

bastante a dinâmica de sala. Então a principal experiência que eu vivi aqui é isso, 

do professor realmente poder sentir a sua sala, aplicar em uma seção de aula 

várias dinâmicas para poder a seção de ensino ficar mais próxima ao aluno 

(Entrevista nº 08, militar professor). 

 

Os mecanismos punitivos
40

 de regulação da ação do aluno, previstos nos 

manuais do colégio, são importantes porque a missão de ensinar, enquanto um ato 

transformador, requer, como enfatizou o militar professor na entrevista nº 08, que um e 

outro membro da interação professor/aluno saiba quando, porque, como e sob quais 

condições podem se manifestar em sala de aula. 

                                                           
40

 Entre as punições conferidas ao aluno figura a advertência, a repreensão verbal, a atividade obrigatória de 

estudos em períodos de descanso semanal e feriado e a exclusão disciplinar. 
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Além do mais, o ensino de excelência, sendo uma via de mão dupla, reivindica, 

que além dos professores, também os discentes se enquadrem num conjunto de requisitos, 

entre os quais: o de estar atento ao professor, fazer silêncio, estudar e assumir um 

comportamento respeitoso. Esse comportamento respeitoso está ligado ao saber-se portar, 

saber a hora certa de se manifestar e de como será realizada essa manifestação. 

Ora, a compreensão da sala de aula como sendo um ambiente de aprendizagem, 

da ação do professor como sendo transformadora e do papel do aluno como sendo 

permeado por elementos de caráter de excelência levanta pistas de que tal ambiente e ação, 

por seus aspectos interacionais, não se limitam a considerar os envolvidos no ato de 

ensinar/aprender unilateralmente, isto é, não pode focar ora em um e ora no outro membro 

integrante do par professor-aluno.  

Em função dessas pistas levantadas, a missão de ensinar/fazer aprender o aluno 

e de transformá-lo via uma prática profissional de excelência, deve ser monitorada, mesmo 

que isso represente constrangimentos ao professor e ao aluno. 

 

Eu acho meio difícil por causa dos controles que há. Tem supervisor passando no 

pátio. Se ele passar e vir uma sala sem professor, ele vai procurar: ei, quem que 

está aqui? Ele vai atrás e vai descobrir porque aquela sala está sem professor. 

Ah, o povo passa no pátio, tem o vidrinho na porta pra espionar. A gente aqui é 

muito controlado, tem o supervisor que passa, o monitor (Entrevista nº 04, 

professora não-militar). 

 

A professora não-militar na continuação do seu testemunho diz estar 

acostumada com o controle a que é submetida mesmo sendo tolhida na sua espontaneidade. 

A docente sinaliza que tal atividade ocorre com grande frequência, talvez por isso sente-se 

o tempo todo vigiada, mesmo não sendo real essa vigia. 

 

Você está dando aula, toda hora passa um; eu dou aula de porta aberta, é uma 

prática que eu acostumei. Você vê, toda hora passa um e dá uma espiadela, e 

vejo também, porque eu ando pela sala às vezes, então eu já vi, uma sombra, às 

vezes eu encosto a porta porque está frio como hoje, então você vê uma sombra 

lá escutando o que você está falando em sala de aula. Há um controle, eu sinto 

que há um controle, só que eu não tenho medo dele, porque eu sou consciente do 

que eu faço, eu tenho muita consciência do que eu falo e assumo o que faço e o 

que falo [...], porque a minha preocupação é fazer um trabalho responsável de 

acordo com a instituição que eu trabalho. E no exército, vamos dizer assim, ele 

acredita em certas coisas, eu também acredito, senão eu não estava trabalhando 

aqui (Entrevista nº 04, professora não-militar). 

 

O monitoramento praticado no CMCG e seus reflexos sobre os sujeitos são 

uma forma de controle comum de ser praticada nas organizações militares e, uma vez 

transposto ao colégio militarizado, impõem a todos incluí-los como elementos de contorno 
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à prática profissional de excelência. Tal inclusão desencadeia nos professores processos 

reflexivos com vistas a ajustar essa atribuição às formas de monitoramento passíveis de 

compor suas representações construídas sobre a forma como essa vigia deve ser integrada a 

sua atividade de professor. 

É por conferir à sala de aula uma identidade de ambiente de aprendizagem e 

por contribuir com o professor na edificação de uma prática e de uma identidade 

profissional de excelência que a lógica hierárquica funcional e disciplinar, mesmo sendo 

entendida como constrangedora e causadora de problemas diversos, é assumida como 

necessária à prática regular da atividade de professor. Essa prática de gestão, com 

contornos mais militares, é suturada na entrevista nº 04 anterior, a como a professora 

entende que a educação deve ser conduzida tanto que a disciplina militar contribui para a 

permanência dela na escola.  

Ao que parece, há muitos e fortes requisitos ligados à lógica hierárquica 

funcional e à lógica hierárquica disciplinar que atestam uma identidade profissional e uma 

prática de ensino ligada à excelência da atividade do professor.  

Trata-se de um reconhecimento da escola, da docência e das condições de 

trabalho que nossos atores sinalizam no conjunto dos depoimentos expostos até agora ser 

pouco peculiar hoje na maior parte dos estabelecimentos de ensino.  

Pouco peculiar porque, cada vez mais se verifica certo desprestígio da 

profissão docente. Podemos relacionar esse desprestígio que hoje invade a profissão 

docente ao fato de o professor cada vez mais se ver em dificuldades para sobreviver da e 

na profissão.  

A dificuldade de manter uma subsistência pelo trabalho de professor ocorre em 

função de fatores como: baixo salário, jornada exaustiva de trabalho, condições precárias 

das escolas, falta de apoio ao trabalho do professor e novas atribuições que o mundo atual 

impõe ao exercício da docência
41

, entre outros. 

                                                           
41

 As atribuições impostas estão ligadas ao fato de o professor ser, também, promotor da inclusão dos 

portadores de necessidades especiais e das minorias, facilitador da aprendizagem, animador de grupos de 

alunos, assistente social, psicólogo, coordenador da identificação e crítica à relevância das novas 

tecnologias que hoje são muito mais acessadas pelos alunos do que pelos próprios docentes. Estão ligadas 

também com o lidar com os choques de gerações a que hoje se assiste no universo socializado da escola, já 

que os alunos hoje questionam muitos os valores, princípios e moral que foram as bases sobre as quais os 

professores de hoje elaboraram suas identificações como sujeitos e profissionais. Essas situações, ligadas à 

multiplicidade de atribuições assumidas na escola, pelo professor estão relacionadas também, explica 

Nóvoa (2009), com a ambição da escola em querer educar a criança integralmente e sozinha, sem ter as 

condições para tanto. A escola, ao ambicionar, simultaneamente, o desenvolvimento pelo outro (o 

discente) de habilidades cognitivas, psicomotoras e disciplinares e as habilidades afetivas, sociais e cívicas, 

acaba por não dar conta de nenhuma delas.  
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Essa é uma situação entendida por Nóvoa (2009) como difícil e 

constrangedora. Mas, nossa investigação parece indicar que, no caso do CMCG, os 

professores têm em mãos requisitos para a manutenção de uma cultura profissional que, 

conforme expuseram ao longo deste tópico e, em tom de lamento, está ameaçada nos 

demais estabelecimentos públicos de ensino. 

Tal reconhecimento reforça os conteúdos hierárquico e disciplinar 

militarizados como necessários à boa prática de ensinar na escola e os insere no quadro de 

elementos estruturantes da prática e da identidade profissional dos nossos atores.  

Outro elemento que estamos somando à lógica hierárquica funcional e 

disciplinar como influenciador do movimento de construção de uma identidade 

profissional ligada à excelência na execução da missão de ensinar, é a ideia de sistema 

conferida ao conjunto de estabelecimentos integrantes do Sistema Colégio Militar do 

Brasil (SCMB). Vamos, a partir de agora, explicar, com a ajuda dos nossos atores, como 

essa noção de sistema influencia os docentes na edificação de uma identidade profissional 

de excelência. 

A noção de sistema é vista como uma fusão das unidades e relacionada à 

padronização das condutas profissionais. Conforme entende o militar professor, no 

depoimento a seguir, a unidade: 

 

É a instituição, é o cuidado com a instituição, é a instituição em primeiro plano. 

Quando a gente fala em unidade, entende-se mais que união. Unidade é uma 

coisa que está mais ligada. Visa primeiro aos interesses do coletivo e, em 

segundo plano, se eu posso atender a sua necessidade. Se podem atender a minha 

necessidade, então será atendido, por isso eu digo unidade, visa mais ao coletivo 

do que ao individual [...]. Então isso faz com que a nossa opção fique em 

segundo plano, a primeira opção é da unidade. (Entrevista nº 06, militar 

professor). 

 

Nessa fusão, o trabalhador deve exercer sua atividade preocupando-se em 

compor as suas necessidades com os fins do sistema, mas, sobrepondo, nessa tarefa aos 

seus interesses, os interesses do sistema, já que ele é representativo do coletivo de colégios. 

Caso o professor não consiga pôr em movimento essa ação, deve pelo menos tentar 

minimizar a diferenciação entre as suas necessidades e as finalidades do sistema. 

Cabe ao sistema, pelas normas e regras de orientação da ação, cuidar para que 

haja, no cotidiano da atividade desenvolvida em cada unidade, maior partilha profissional e 

atentar para que os profissionais tomem maior parte do processo de gestão e tenham, em 

cada estabelecimento do sistema, maior força de trabalho cooperativo.  
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Então, não há uma individualidade no processo. Há uma coletividade, foi 

decidido isso, tem que fazer isso. Nós podemos algum extra, mas a gente 

trabalha dentro daquilo que foi estabelecido, porque senão foge do sistema. Você 

não fica dentro do sistema. Meu aluno foi transferido pra Manaus e o professora 

não deu a matéria e ai como que fica? Meu aluno é prejudicado. Se eu colocar 

essa intenção de fazer coisas mirabolantes com meu aluno, eu perdi pro meu 

aluno, eu não posso perder o meu foco (Entrevista nº 07, militar professora).  

 

Mas é exatamente esse arranjo, que sobrepõe ao trabalhador o sistema, que nos 

permite compreender a organização componente desse sistema como sendo um aparelho, 

um corpo (máquina) vivo (a) e os profissionais verdadeiros membros (peças) desse corpo 

(máquina) que muitas vezes acaba sendo motivo de crítica pelos nossos professores. Nos 

depoimentos a seguir, representantes de diferentes situações do cotidiano de trabalho, 

nossos atores dizem que, apesar dos benefícios já citados, a noção de sistema mesmo 

permitindo uma maior participação do professor na tomada de decisões ligadas às 

especificidades das matérias de ensino, pode ser um elemento dificultador da ação.  

 

Nós fazemos parte de um sistema, os professores ultimamente não têm escolha, 

porque o próprio sistema publicou um livro didático, vem publicando um livro 

didático de historia, então a gente não pode mais escolher o livro, porque o livro 

já é um livro do sistema, é esse o que a gente pode fazer é tentar aperfeiçoar, 

modificar, fazer uma critica, eu até estou envolvido nisso agora (Entrevista nº 03, 

professor não-militar). 

 

Então o colégio militar tem essa peculiaridade de termos que obedecer, seguir 

determinadas situações. Muitas vezes as ideias nem vem de dentro da escola, 

vem da direção maior, do setor maior. Mesmo não sendo aquela matriz a mais 

adequada àquela comunidade onde está instalado o colégio, mas como todo o 

sistema está utilizando aquela metodologia, todos vão utilizar aquela mesma 

matriz. O sistema colégio militar prega a isonomia dos seus 12 colégios, só que 

esses 12 colégios estão trabalhando com públicos heterogêneos com várias 

classes sociais, com várias classes culturais que dá muito atrito na hora de se 

comunicar. Tecnologias que uma região usa, que outra não usa, é outro problema 

no nosso sistema. Professores que fazem curso e são alocados nessas regiões 

levam uma bagagem cultural nas costas, e vai chegar numa região onde 

determinados termos não tem a mesma empregabilidade da sua região origem 

(Entrevista nº 08, militar professor). 

 

Então, a inserção do CMCG no Sistema Colégio Militar do Brasil, às vezes, 

parece dificultar que sejam postas em prática ações que emergem mais localmente e que 

são específicas da unidade. A dificuldade ocorre porque, num sistema, especialmente num 

sistema de ensino militar, as ações corriqueiras e as novas ações devem ser vinculadas, em 

todas as unidades e, segundo o que prescrevem as normas e as regras hierárquicas e 

disciplinares, senão essas ações podem ser compreendidas como contrária à ideia de 

sistema que é defendida nessas organizações. 
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Ao que tudo indica, uma gestão focada na obediência às normas e as regras de 

ordem militar parece fazer com que seja ignorado o fato de que a manutenção da 

integridade do conjunto não é invalidada pelas particularidades das ações movimentadas 

pelos agentes localmente situados, até porque não se pode desconsiderar o fato de que cada 

unidade guarda muitas diferenças e em diversas ordens. Essas diferenças são, muitas vezes, 

por sua fecundidade, imprescindível à evolução da organização como um todo e dos 

próprios profissionais, os principais responsáveis por essas diferenciações.  

Essa gestão ignora o fato de que um sistema, mesmo sendo ele militarizado, 

tem, como ressalta Friedberg (1993), natureza aberta, precária e contingente e que o caráter 

ordenado que tem a ação, no seu interior, esconde inúmeros conflitos de racionalidades e 

de interesses. Esconde ainda disputas, alianças e negociações diversas que movimentam a 

forma como os indivíduos constroem as suas identificações profissionais.  

Isto porque, segundo o professor na entrevista nº 08 anteriormente explicitada, 

a noção de sistema atribuída ligada à forma como deve ser praticado o trabalho movimenta 

a forma como ele identifica a profissão de professor na medida em que impõe a todos 

endossar um conjunto de condutas, de atributos profissionais e pessoais comuns e ainda 

ceder a uma forma verticalizada e mais unilateral de coordenar as ações com vistas a tornar 

cada unidade reflexo do sistema.  

Mas esse mesmo professor reconhece que o campo de trabalho não é um 

espaço homogêneo, unificado e cuja completude deve ser dada por normas e regras pré-

fixadas. Tal forma de orientar a ação ignora os interesses e necessidades dos sujeitos, isto 

é, não considera a forma como eles narram a realidade do trabalho embasado em suas 

pertenças construídas.  

O depoimento desse mesmo professor oferece indícios para a compreensão do 

fato de que um sistema é, na verdade, um conjunto de sítios articulados que existem pela 

concorrência e pela confusão desordenada de muitas regulações locais e heterogêneas e, 

cujo ajustamento, verificação e hierarquização são elementos em movimento interpretativo 

e re-interpretativo constantes e dirigidos pelos atores, ocupantes, em cada unidade, seja 

qual for o cargo. 

Logo, uma unidade do sistema não é completa e fixa. Na verdade, o sistema 

por sua natureza viva, pela sua dependência das identidades dos sujeitos e, sendo essas 

identidades contingentes, está sempre em movimento. Talvez esse movimento não ocorra 

em função de o estabelecimento: 
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[...] ser um colégio militar e tendo toda essa hierarquia, às vezes você tem um 

chefe que ele só tem a visão militar, então ele determinou e pronto (Entrevista nº 

02, professora não-militar). 

 

[...] A gente sabe que está sendo vigiado (risos), a gente sabe que sempre tem um 

superior olhando para a gente, observando o que nós estamos fazendo, então por 

mais que você esteja fazendo o certo, você sente um certo constrangimento. 

(Entrevista nº 04, professora não-militar). 

 

Mas, segundo Friedberg (1993), um sistema se faz dependente da forma como 

os sujeitos pensam, veem, analisam, reformulam as ações concretas que lhes são imputadas 

e das quais esses sujeitos participam, as elaboram, as desenvolvem efetivamente e, até, 

assevera o autor, as subvertem, muitas vezes, clandestinamente e no nível das unidades que 

o compõem. 

Tal compreensão da noção de sistema extrapola o entendimento das suas 

unidades como sendo mecanicamente orientadas e as vincula às identidades dos sujeitos, 

mais especificamente, ao caráter cultural e reflexivo ligado à forma como são construídas 

as identidades profissionais.  

As reflexões que os atores trazem sobre a diretriz que praticam devem servir de 

recurso para o balizamento da eficiência das normas e das regras impostas pelo sistema e 

não serem entendidas como atos de subversão pura e direta delas. Tal entendimento 

remete-nos para a compreensão e adesão ao conceito de autonomia relativa proposto por 

Lima (2002).  

O exercício de uma autonomia relativa está ligado ao fato de o professor não 

ser um agente passivo, cumpridor pacífico da diretriz de trabalho. Não está ligado à 

compreensão do docente como sendo um sujeito que está situado na margem do sistema 

regulamentar da ação.  

Segundo Lima (2002), a noção de autonomia relativa diz respeito ao fato de os 

docentes transitarem de um lado a outro do sistema regulador da sua ação, isto é, ao 

mesmo tempo em que ele dispõe de um mínimo de autonomia, de distanciamento e de 

recuo a respeito da regulação; eles estão sujeitos ao monitoramento das suas relações 

socioprofissionais pela diretriz. Mas vale lembrar que os atores também podem usar a 

diretriz, mediante a autonomia relativa de que dispõem, para concretizar seus próprios 

interesses. 

Ora, tal compreensão relativizada da liberdade de que gozam os professores e 

que numa escola militarizada tem um conteúdo declarado de vigia foi exposto por uma 
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professora não-militar quando das suas apreciações sobre as normas e regras vigentes no 

CMCG. 

 

[...] Então tem todas essas regras, esses documentos que a gente precisa estar 

emitindo, essas respostas que a gente tem que estar aguardando. Não há muita 

autonomia para se trabalhar. Tem em termos! Mas, como se diz, você tem o seu 

trabalho vigiado. [...] Eu acho complicado fazer as coisas aqui prestando contas, 

a questão da autonomia, a gente não tem autonomia pra realizar determinadas 

coisas aqui (Entrevista nº 01, professora não-militar). 

 

Uma liberdade relativizada e vigiada corresponde ao fato de os docentes 

responderem para concretizar os seus interesses aos seus contextos, aceitando 

provisoriamente e, com reservas, os constrangimentos que as diretrizes da organização lhes 

impõem, esperando com essa orientação, modificá-las ao longo do tempo.  

Assim, o que se pode entender do conceito de autonomia relativa formulado 

por Lima (2002) é que não se pode explicar a capacidade de adaptação e de 

desenvolvimento de um sistema antes de assegurar ao sujeito, pelo menos em parte, uma 

participação mínima que seja nos processos de elaboração e regulamentação do trabalho. 

 

Porque existir como ator num campo significa participar na sua regulação, quer 

seja direta ou indiretamente, pessoalmente ou de maneira mediatizada, o que 

quer dizer, ser ator nos jogos e no sistema empírico englobante que trazem essa 

regulação. Um sistema só é explicável a partir da ação que o institui e o reinstitui 

constantemente. E a ação só tem sentido se relacionada com um sistema. O 

sistema é uma problemática, já que é o que os atores dele fazem/fizeram e, é o 

que a análise permitir revelar, nem mais nem menos (FRIEDBERG, 1993, p. 

229). 

 

As exigências de um sistema bem como o processo de o trabalhador reivindicar 

o papel de ator de pleno direito numa organização não são nem estáveis nem objetivas, 

assim como não o é o comportamento dos humanos. O que se sabe é que essas exigências 

não podem ser pensadas independentemente das identidades dos atores, das condições de 

ação dos seus membros e das estratégias que, de algum modo, são elaboradas, a partir dos 

sucessos/insucessos obtidos com a concretização/não concretização de um projeto de vida 

que o sujeito quer realizar no espaço da organização. 

O que parece acontecer na unidade que estamos investigando é que a lógica 

hierárquica funcional e disciplinar, em grande medida, valorizada por nossos atores como 

atestadora de uma prática e de uma identidade profissional de excelência parece conferir ao 

CMCG uma identidade organizacional burocrática. Tal identificação representa, muitas 

vezes, para os professores, um entrave à manutenção dessa compreensão da prática e da 

identidade profissional atribuída na escola.  
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Nossas análises, a partir de agora vão, com a ajuda dos nossos atores, se ater 

aos entraves impostos por uma forma de gerir a ação segundo o que prescreve o modelo 

organizacional burocrático.  

 

Você sempre está vinculada a alguma coisa, você sempre tem que cumprir 

alguma coisa, você não pode inovar. O meu histórico é de uma pessoa 

disciplinada, uma pessoa que cumpre prazos, uma pessoa que faz com correção 

as coisas [...] eu acho que ele espera que eu coloque a vírgula onde tem que 

colocar, corrija o papel como tem que corrigir, produza o documento como tem 

que produzir, continue fazendo o correto, cumprindo o prazo, fazendo tudo que 

tem que ser feito. É tudo muito vigiado, então você fica assim com pé atrás, é, 

foi isso (Entrevista nº 01, professora não-militar). 

 

Tal entrave proporcionado pelo quadro burocrático que o CMCG apresenta, 

promove, como ressaltam os professores, o fechamento do processo de gestão, restringe a 

ação do profissional, limita a efetivação das análises e reflexões que emergem a partir da 

prática das normas e das regras em função do equilíbrio do sistema e faz do cotidiano do 

trabalho na unidade um mero exercício das regras. Força, por isso, o reconhecimento e a 

identificação pelo trabalhador do estatuto como sendo a única ordem a ser seguida.  

Uma militar professora, em sua entrevista, nos convidou a pensar o esquema 

arquitetado pelos procedimentos burocráticos que, no CMCG, inclui a imposição de tarefas 

e a expiação como um esquema sequestrador da ação dos profissionais, haja vista que esse 

esquema os torna reféns da estrutura.  

 

[...] porque tem o chefe, então o chefe vai delimitando, vai dizendo, faz isso, faz 

aquilo, hoje tem que fazer isso, amanhã tem reunião tal, nós vamos fazer isso, 

nós vamos fazer assado, nós temos que entregar isso, ele coordena sim, faz 

administração (Entrevista nº 07, militar professora). 

 

Mas, essa mesma militar professora expressa na continuação do seu 

testemunho um entendimento desse esquema arquitetado como uma forma natural de 

coordenação da ação, já que cria uma ponte de comunicação entre o professor e a gestão e 

vice-versa. 

 

[...] só que é uma coisa bem tranquila, se houver algum empecilho, as pessoas 

falam diretamente com o chefe, e ele remaneja, é aquilo que eu falei, né. Porque 

o chefe tem essa função, o chefe faz o meio, ele leva o comando até nós e nós até 

o comando, é quem faz essa ponte, então se houver necessidade ele faz sim essa 

ponte, não tem problema (Entrevista nº 07, militar professora). 

 

Os procedimentos burocráticos mediados por regras disciplinares fazem com 

que o par professor/gestão estabeleça uma relação de subordinação rotineira e incessante e, 
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nesse sentido, sequestra, além do tempo de estudo e planejamento do trabalho do professor, 

a sua autoridade profissional, sua capacidade de ação independente. 

Na verdade, os professores quando propuseram à gestão a ideia de usarem 

materiais didáticos alternativos ao que foi oficialmente exposto demonstram, nos 

depoimentos a seguir, ressentimentos quanto à forma direto-invasiva, verticalizada e 

formalizada que a hierarquia disciplinar impõe à relação do professor com os gestores, 

percebem-na como um entrave à manutenção de um trabalho e de uma identidade 

profissional de excelência. 

 

[...] o material foi aprovado com restrições, nós tivemos que retirar frases, 

figuras que não passaram no crivo do comando, não sei de que órgão, de qual 

competência, que coronel, que major, sei lá o que era na época, mas nós tivemos 

que suprimir figuras, frases, textos, para depois aplicar (Entrevista nº 01, 

professora não-militar). 

 

Mas, tal forma de controle reivindicada também é difícil de ser compreendida 

pelo docente porque acirra o caráter burocrático de gestão da ação: 

 

A gente é tão sobrecarregada de papel e papel desnecessário. Eu só faço isso 

aqui, produzir muito documento e 24 horas por dia é pouco, se você pensar, são 

trabalhos em cima de trabalhos, nesse momento que eu vivo hoje; aqui eu vivo 

só pra fazer prova (Entrevista nº 01, professora não-militar). 

 

Às vezes tem, às vezes não tem, sindicâncias, PPRP, tem diligência, tem revisão 

de contracheques. Porque a gente é militar né, então a gente pode ter de fazer 

alguma coisa, que não seja da educação (Entrevista nº 07, militar professora). 

 
Focado na formalidade, na formalização, [...] o tempo passa e ele vê que não 

consegue cumprir com toda aquela quantidade de atividades que ele tem que 

cumprir, atividades formais, documentações formais, fichas para preencher, 

modelos para serem preenchidos e que você não vai utilizar em sala de aula, são 

documentos de controle e que pouco tem de interesse com a sala. Então isso que 

eu acho que atrapalha mais um pouquinho a vida do professor porque são 

documentos de controle, administrativos. Conversado é, mas mudado não, é a 

dicotomia existente [...] Não se chega a um parâmetro em comum, sempre ficam 

as duas pontas (Entrevista nº 08, militar professor). 

 

A burocracia impressa à atividade do professor impõe a todos compartilharem 

um conjunto de tarefas, de procedimentos ligados desde a elaboração de documentos 

administrativos até os de ordem pedagógica. Uma vez relacionada à hierarquia e à 

disciplina militar ela atribui ainda condutas, posturas, valores e formas de controles num 

quadro interacional mais linear. Mesmo assim, não consegue cobrir a todos, pois segundo o 

militar professor da entrevista nº 08, as “pontas” não se suturam, talvez porque há um 

quadro muito diversificado de profissionais. 
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Mas entendemos que a tentativa de se obter um amplo quadro de ações comuns 

ocorre como uma tentativa de resguardar o papel social do estabelecimento ante o público 

que ele atende. Concluímos, neste momento do trabalho, que a burocratização do trabalho 

e sua gestão por mecanismos hierárquicos-disciplinares de ordem militar é posta em prática 

como forma de resguardar o próprio profissional. 

A ação de ensinar, fazer o aluno aprender, por seu forte caráter interacional, é 

uma atividade que, muitas vezes, abre espaço a um conjunto de expectativas e 

interpretações por parte do aluno, professor, pais. Esses sujeitos nem sempre elaboram 

interpretações quanto ao papel da escola e da missão de ensinar do professor, coerentes 

com o que apregoa a diretriz escolar. 

O ato de monitorar a atividade cumpriria, portanto, o papel de garantir, além de 

maior funcionalidade e dinamismo à missão do profissional, o de resguardar a organização 

e o profissional, haja vista que, por meio dele, pode-se antecipar problemas e situações 

diversas, pode-se, inclusive, generalizá-las e ainda prever a sua ocorrência, fato que 

possibilita a antecipação das ações para os problemas antes mesmo que ocorram.  

Weber (2009), em seus postulados, mais especificamente nos postulados em 

que deixa clara sua preocupação com os sujeitos e as suas ações, num plano mais aberto, o 

plano da sociedade, que é aqui transposto para o campo da organização escolar 

militarizada, mostra-se preocupado em saber o que as pessoas, denominadas por ele de 

agentes, buscam em suas próprias ações. 

O autor preocupa-se - e nós também - em conhecer as dificuldades para a 

elaboração de grupos sociais capazes de dirigir uma sociedade para certo rumo, de 

organizá-la em função de um determinado projeto e por isso propõe uma teoria da ação. 

Por meio dessa teoria, o autor entende a atividade do agente como sendo orientada para um 

objetivo ou meta conferidores de sentido à ação que, assim orientada, pode ser tanto 

permeada por processos societários quanto por mecanismos comunitários. 

Conforme explica Weber (2009), os incontáveis agentes numa organização 

percorrem inúmeras linhas e são movidos, cada qual, por seus próprios interesses. Todavia, 

essas linhas em curso podem se cruzar e de diversas maneiras e, assim, em algum 

momento da vida organizacional, tornam-se importantes para um ou outro indivíduo.  

No cruzamento estabelecido, os sujeitos podem, segundo Weber (2009), 

estabelecer relações entre as ações isoladamente elaboradas ao longo do tempo e perceber 

como elas, ao se cruzarem, são significativas umas para as outras. Os agentes vão 
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construindo, dessa forma, um imenso e complexo tecido, que esse autor denominou de 

tecido social e que, para nós, tendo em vista nosso foco mais restrito de análise, é o tecido 

organizacional. 

Para Weber (2009), a administração burocrática, por melhor que seja, não 

resolve o problema ligado à desordem relacionada às diversas interações e análises que os 

agentes fazem das diretrizes de uma organização. A desordem decorre do fato de cada 

agente buscar, no interior da organização, os seus próprios objetivos. 

Mediante essa característica da ação dos agentes sociais a estrutura é, muitas 

vezes, imposta de forma a não dar espaço e campo ao colorido das manifestações 

comunitárias. Isto porque ações comunitárias podem gerar resultados que escapam às 

intenções de cada um e a administração burocrática visando obter ordem procede segundo 

Weber (2009), ao escalonamento, aloca os trabalhadores em departamentos, divide-os por 

categorias e funções, e prevê que as funções, as ações, as interações socioprofissionais 

sejam reguladas por um conjunto de normas e regras. Está previsto também que as ações 

dos agentes sejam constantemente monitoradas para que não escapem do que prescreve a 

diretriz.  

E nossos atores, independente de serem militares ou não, demonstram, nos 

depoimentos até então explicitados, que essa é uma forma de orientação da ação posta em 

prática no CMCG com a qual, muitas vezes, eles não se identificam. Isto porque juntas, a 

hierarquia funcional e a hierarquia disciplinar acabam por forçar o estabelecimento de 

ações mais societárias e impor a eles uma identificação com a profissão mais estatutária. 

Os professores são críticos a essa forma de conduzir a ação e assumem com reservas a 

identidade profissional atribuída. 

Essa identidade estatutária atribuída com requisitos coercitivos depõe contra a 

própria evolução da organização e, por consequência, se faz prejudicial ao caráter 

contingente dos movimentos identitários profissionais. Uma forma de evitar essa 

consequência conferida impõe a necessidade de se pensar modos alternativos de condução 

da ação dos sujeitos. Tais modos poderiam situar-se nos limites entre uma ação societária e 

uma ação comunitária.  

As críticas elaboradas pelos professores apontam a irrelevância dos 

pormenores previstos pelo mecanismo socializador mais societário praticado no CMCG 

porque seguindo esse mecanismo o colégio exige que todos prestem conta a toda uma 

cadeia de subordinadores que, como eles, também cumprem uma série de atribuições. 



115 

 

Apontam também que muitas vezes as atribuições que cumprem os gestores e aquelas que 

eles conferem aos demais profissionais e, porventura, os pormenores a elas ligados servem 

mais à natureza militar da organização do que à sua natureza escolar e, nesse sentido, os 

não-militares muito mais que os militares não deixam de lembrar em seus depoimentos que 

servem à escola e não ao quartel. 

Assim, no CMCG, o caráter militarizado, prescrevendo o desempenho de uma 

ação por meio de padrões legais mais rígidos e de pouca mobilidade, acaba por impor certa 

homogeneização, fixismo e um amplo quadro comum de ações aos movimentos 

empreendidos pelos professores na construção de suas identificações profissionais e 

mostra-se contrário aos bens advindos de um processo de socialização profissional mais 

informalmente orientado.  

Aproximamos a maneira como ocorre a coordenação da atividade no 

estabelecimento da burocracia do tipo racional-legal discutida por Weber (2009) e 

atribuímos-lhe a responsabilidade de promover, como destaca Friedberg (1993), uma 

partição no interior da organização. A partição se dá em função da pouca informalidade, do 

fato de se imputar a ação aí movimentada pelos atores que seja resultado do cálculo, do 

escalonamento e do entendimento, integração de cada um dos componentes da escala a fins 

e meios pré-estabelecidos.  

Nessa direção tem-se que, de um lado, está a organização, centrada na sua 

historicidade, nas suas tradições, nos símbolos, nos seus objetivos políticos, econômicos, 

sociais e culturais, que o pessoal encarregado de fazer valer as diretrizes (os atribuidores) 

cuidam para que elas sejam aceitas pelos sujeitos a quem as normas e regras se dirigem e 

que constituem o outro lado dessa partição.  

Vale lembrar que não estamos desconsiderando que as normas e regras também 

são dirigidas aos atribuidores, mas estamos considerando que, pela demonstração pacífica 

de afinidade com as diretrizes, eles representam os interesses da organização. 

De qualquer forma, Friedberg (1993) diz que tal partição trata os dois 

universos - organização/trabalhador - como dois campos de pesquisa estanques, 

mutuamente exclusivos e, assim, acaba por tentar impor, como no caso do CMCG, uma só 

forma de socialização e de elaboração das identidades profissionais.  

Essas organizações, ao desenvolverem uma visão puramente instrumental do 

trabalho, acabam por gerar um amplo quadro de constrangimentos aos profissionais que 
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expressam, como já indicamos, ações de reação e fazem do colégio uma arena de conflitos, 

um universo de contradições. 

Por isso, Weber (2009) argumenta que, mesmo havendo um quadro de 

fechamento e de maior endurecimento da ação no interior da organização burocratizada, 

não se pode deixar de dar importância à aparente desordem decorrente da multiplicidade de 

agentes e objetivos que até mesmo num quadro mais estruturado da ação como o que 

circula no CMCG pode levar, eventualmente, um ou outro objetivo daí resultante, a ganhar 

persistência ao longo do tempo. Esse objetivo pode se tornar imprescindível à dinâmica 

organizacional.  

Portanto, está diretamente ligada à persistência e à integridade da organização a 

condução das interações profissionais também por mecanismos mais comunitários. A 

forma comunitária de socialização profissional relaciona-se com as maneiras como os 

trabalhadores individual e coletivamente percebem o local de trabalho, analisam-no, 

interpretam-no e praticam as diretrizes que lhes são atribuídas, segundo o resultado de suas 

análises e interpretações.  

Sintetizando esse tópico do capítulo 3, pensamos que nossos atores deixam 

transparecer em suas críticas certa contradição que é estabelecida sobre dois pontos de 

vista. 

O primeiro diz respeito ao reconhecimento dos elementos hierárquicos e 

disciplinares como possibilitadores de uma prática de excelência. Isto porque o conteúdo 

assente nesses elementos uma vez imposto ao aluno é responsável por manter a ordem na 

sala de aula, por impor ao aluno ser mais respeitoso, asseado, consciente de que sendo a 

sala de aula um ambiente de aprendizagem ele deve prestar atenção no que diz o professor, 

nas orientações de estudo dadas. O aluno faz as tarefas solicitadas e demonstra 

compromisso com a aprendizagem e com a ordem na sala. 

O segundo ponto de vista no qual reside a contradição vivida por nossos atores 

relaciona-se ao fato de que, segundo eles, são impostas diversas atribuições, que têm 

origens diferenciadas, alunos, pais, colegas, gestores, organização, comunidade. Mas as 

exigências que parecem pesar mais sobre os professores são aquelas advindas do caráter 

militarizado da escola que a todo tempo o controla e o monitora. O controle e o 

monitoramento tem um amplo campo de ação: recai sobre a atividade, a elaboração do 

plano de aula, das avaliações, sobre o modo como devem ser aplicadas as provas. Recai 

também sobre o seu comportamento dentro e fora da sala de aula. 
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Mas, é principalmente em função de uma prática profissional de excelência e 

de manutenção de uma cultura profissional ligada ao maior reconhecimento da profissão 

docente que nossos atores tentam a todo tempo fazer dialogar esses pontos de vista e 

mediante esse diálogo edificar uma identidade profissional de excelência. 

Veremos, no tópico a seguir, que a contradição, com que se deparam os nossos 

atores na organização escolar militarizada, faz com que, em determinadas circunstâncias, 

tanto a organização quanto os professores não encontrem meios de alinharem 

respectivamente seus fins e necessidades. Ela faz da gestão dos recursos físicos e humanos 

disponibilizados à atividade docente, da ação docente e da própria cadeia hierárquica, um 

conjunto aparentemente anárquico, todavia organizado segundo Friedberg (1993).  

 

 

3.4 O modelo anárquico organizado: atribuidor de uma identidade profissional 

compartilhada. 

 

Segundo March (1970), as organizações denominadas anárquicas organizadas 

são fruto das contradições dos interesses que as perpassam. Nelas é possível verificar certa 

busca da eficiência técnica e de maior funcionalidade de suas instalações, segundo um 

quadro mais estruturado de orientação da ação do profissional. Tal quadro é garantido por 

força das normas, dos controles e da distribuição da autoridade, todavia, o autor diz ser 

comum os trabalhadores tecerem inúmeras apreciações, como expressas pelo não-militar 

que diz que os professores precisam ser “ouvidos muito mais do que está acontecendo e 

tem acontecido”.  

Na verdade, esse mesmo professor tece, na entrevista a seguir, apreciações 

avaliativas dos departamentos organizacionais encarregados de viabilizar a comunicação 

com a gestão e, percebendo a ineficiência desses departamentos, reivindica uma ação mais 

competente, uma vez que entende que a: 

 

COPESE foi criada com o objetivo de ser um elo entre os professores e o 

comando, e no entanto esse elo está partido, o elo não está funcionando, a 

administração não tomou providências práticas, não tem tomado, no sentido de 

retomar esse elo, tornando-o efetivo, um veículo em que os professores possam 

fazer chegar ao comando aquilo que eles pensam, sentem e também as suas 

propostas para melhorar. Então, essa ligação não está conectada, há uma lacuna, 

e isso ao meu ver tem prejudicado o ensino, o aperfeiçoamento do ensino no 

colégio (Entrevista nº 03, professor não-militar). 
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Essas características que guardam as ações dos sujeitos são entendidas por 

Friedberg (1993) como mais um elemento a implodir a ideia de uma organização 

totalmente coesa, coerente e sem espaço a incertezas e contribuem para a inclusão dos 

estabelecimentos nos modelos organizacionais anarquicamente organizados.  

Isto porque o campo organizacional é um espaço natural de disseminação de 

ideias, de técnicas de trabalho, condutas, modos, crenças e valores dentro de um quadro 

coletivo e mais compartilhado Nesse sentido, March (1970) diz ser possível encontrar 

numa organização modelos de gestão fortemente contraditórios e anárquicos.  

Nas organizações anarquicamente organizadas, é comum os agentes, diz 

Friedberg (1993), sejam eles os representantes legais das normas e das regras, sejam eles 

os sujeitos que mais executam do que atribuem tarefas, não saberem muito bem o que 

querem ou, muitas vezes, terem necessidades demasiadamente grandes, que nem sempre 

são fáceis de ajustar às necessidades da organização.  

Encontramos indícios dessas características dos agentes, na entrevista de uma 

professora não-militar, quando tece apreciações quanto à forma como é gerido o trabalho 

no CMCG. 

 

Sabe, muita gente mandando e ideias vigorando, então cada um quer mandar e 

cada um quer que sua ideia vigore... Então, pra nós que estamos lá na base, lá 

embaixo, acaba chegando um monte de informação, um monte de ordem de 

diversas situações e aí você acaba tendo que atender todo mundo e eu acho 

difícil também a relação com os colegas aqui (Entrevista nº 01 professora não- 

militar). 

 

Ao que tudo indica, a professora faz menção ao fato de uma gestão da ação, via 

mecanismos hierárquicos e disciplinares, gerar muito mais desarticulações entre os 

inúmeros representantes do quadro gestor entre si e destes com o professor do que 

articulações. Ela motiva também desarticulações entre os próprios professores, que 

percebem que muitas vezes a equipe gestora não tem suas ideias quanto à forma de gerir a 

escola e o ensino devidamente alinhada.  

Essa aparente ausência de integração e de maior unidade no processo de gerir 

uma atividade e que se reflete negativamente no processo de interação entre os sujeitos é 

mais uma característica, segundo March (1970), do modelo organizacional anárquico. E 

essa mesma característica aparece nos depoimentos dos professores não-militares quando 

eles tecem percepções descritivas e avaliativas quanto à fragmentação do coletivo no 

CMCG. 
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A organização escolar a meu ver possui uma boa lógica e estrutura, falta, porém, 

uma melhor comunicação e entrosamento das diversas seções que têm o mesmo 

objetivo, que é o atendimento ao aluno. Por exemplo, a Companhia de Alunos, 

Divisão de Ensino (professores) e Seção Psicopedagógica, deveriam ter uma via 

de informações comum e de conhecimento de todos. As seções de ensino 

poderiam manter um relacionamento mais próximo, entre si [...] visando à 

unidade e continuidade do processo ensino-aprendizagem (Entrevista nº 02, 

professor não-militar). 

 

A estrutura foi pensada para funcionar: professor mais Corpo de Ensino mais 

Divisão de Ensino mais Seção Técnica de Ensino mais Comando. No início, 

funcionava bem, mas, com o passar do tempo, as partes envolvidas foram 

delegando funções ou transferindo responsabilidades (Questionário nº 20, militar 

professor) 

 

Segundo os professores, a fragmentação do coletivo em departamentos de 

ensino tem fomentado uma visão desarticulada do trabalho e do próprio ato de ensinar na 

escola. Mais ainda, tal desarticulação é associada ao acirrar dos conflitos interseções e ao 

fato de ela incentivar um trabalho mais individualizado, portanto, dicotomizado, no interior 

de cada departamento de ensino. 

Logo, as críticas proferidas pelos docentes ligam-se muito mais à forma de 

gestão do trabalho que, baseada na hierarquia e na disciplina militar, entende cada 

departamento escolar como um local com funções especializadas e cada indivíduo como 

sendo alguém que deve seguir e executar com competência e formalidade as cadeias de 

postos e comandos comuns ao universo militarizado do que com a natureza escolar do 

estabelecimento. E, ao que tudo indica, essa forma de gestão hierárquico-disciplinar não 

consegue gerir com regularidade a ação. 

Talvez porque numas vezes propõe e noutra impõe determinadas regras que 

inadequadas a um colégio militarizado são adequadas a uma escola militar, fato que cria 

nos professores reações questionadoras. 

Num quadro burocrático e anarquicamente organizado como o que estamos 

investigando, as decisões são com grande frequência fruto do acaso, porque não considera 

como se ressentem os professores, o conjunto de experiências que os sujeitos a quem as 

normas e regras são dirigidas elaboram, isto é, não considera a experiência daqueles que 

efetivamente praticam as normas e regras.  

No CMCG, as soluções aos problemas que a prática encerra são muito mais o 

resultado de um pensamento integrador da ação que se situa no topo da hierarquia do que 

fruto de uma vontade coletiva e compartilhada de gerir as situações-problema, como 

reivindica um militar professor, ao entender que a gestão devia pôr em ação uma forma de 

gestão mais democrática, ou melhor, 
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Semidemocrática, porque eram levadas à votação não a ideia de todos, mas 

algumas ideias, ai votava sobre aquilo que era apresentado. Muitas vezes, todas 

as ideias, em outros casos, as ideias que afloram do povo. Em alguns casos não! 

Afloraram da cabeça de um gestor, de um dirigente dali. Então o colégio militar 

tem essa peculiaridade de termos que obedecer, seguir determinadas situações 

(Entrevista nº 08, militar professor). 

 

É a partir de um mecanismo de gestão exercido segundo um quadro coletivo e 

amplamente partilhado de entendimento das ideias e ações a serem mobilizadas por todos 

que se pode proceder a uma maior composição das múltiplas reflexões emergentes no 

campo da atividade com as diretrizes organizacionais e, assim, esperar a adesão dos 

profissionais a uma identidade profissional ligada ao compartilhamento de um amplo 

quadro de tarefas, atitudes, modos, crenças e valores.  

Por isso há, segundo o militar professor, a necessidade de que, sob certas 

circunstâncias, as normas e regras tenham um feitio mais aberto, múltiplo e flexível e, na 

sua elaboração e reelaboração, seja levado em conta o conjunto de reflexões dos 

trabalhadores sobre a eficácia das diretrizes em relação à prática que os professores 

executam.  

Todavia, Friedberg (1993) alerta que os mecanismos de gestão com contornos 

mais coletivos e compartilhados podem, com grande frequência, encontrar-se 

desestruturados, uma vez que, numa organização anarquicamente organizada, as ações 

podem ser desencadeadas por qualquer um dos participantes dela. Talvez por isso uma 

professora não-militar tenha dito que há muita gente atribuindo tarefas no CMCG. 

E tal fato, aliado às demais apreciações já apresentadas faz da ordem no 

CMCG um mecanismo que é apenas aparente, porque esconde, na verdade, uma grande 

desordem que é ocasionada, em parte, pela instabilidade dos agentes e das próprias 

interações sociais. Mas, mesmo assim, os agentes, aqueles que mais seguem do que 

atribuem tarefas, são, segundo Friedberg (1993), os atores de pleno direito. Isso porque não 

se limitam a ser um constrangimento à organização, mas uma oportunidade que pode ser 

ativa e organizadamente explorada. 

Ora, “uma escola é formada”, como esclarece o militar professor, na entrevista 

nº 08, “por pessoas, onde cada pessoa tem seu ponto de vista, onde um ponto de vista só 

deve se sobressair pela votação. 5 a 4, maioria ganha! Executa o que a maioria decidir [...]” 

Vê-se, portanto, como ressalta Friedberg (1993), que uma organização não se justifica 

como tal, apenas pelo seu conjunto de diretrizes, mas pela ação de compor as diretrizes 

com as reflexões e análises que os sujeitos fazem ao praticar as atribuições que recebem.  
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A compreensão do mecanismo de gestão da ação, segundo esquemas que 

preveem a composição das diretrizes com as reflexões que fazem os sujeitos ao as 

praticarem nos diz que o conceito de estrutura não está, como explica Giddens (1989), 

relacionado somente ao conjunto de normas e regras. 

O conceito de estrutura relaciona-se aos recursos transformadores que os 

agentes humanos - seres que são capazes de exibir uma gama de ações organizadas em 

função das situações que enfrentam, sendo capazes até de exercer poder diverso e, segundo 

os quais, influenciam os poderes manifestos por outros - constroem a partir de suas ações
42

.  

A compreensão dos interesses, dos comprometimentos com a atividade, da 

rigidez e da livre negociação das necessidades que movem os trabalhadores a se identificar, 

refutar, subverter e até mesmo propor - como fez o militar professor na entrevista nº 08 

anterior - novas formas de entendimento das normas e regras se faz interessante. Isto 

porque tal ação permite que se apreendam as maneiras como os trabalhadores dizem se 

relacionar com a atividade e a investigação desse mecanismo narrativo oferece pistas sobre 

os movimentos impressos pelos profissionais na construção de suas identidades no trabalho 

via processos de compartilhamento de ações. 

As análises dos elementos e conteúdos que os sujeitos elaboram e 

compartilham no trabalho contribuem, como ressalta Friedberg (1993), para a 

concretização da ideia de que as organizações não são hoje, e talvez nunca tenham sido, 

empreendimentos em que domina uma única forma de interligação das ações e um único 

modo de pensar ou gerir uma tarefa.  

Na verdade, em nossa pesquisa, os indivíduos, numa tentativa de alcançar uma 

prática e edificação de uma identidade profissional de excelência, exibem um movimento 

em que buscam, tendo em vista o conhecimento sobre a profissão elaborado e o fato de 

compartilharem inúmeras atribuições, encontrar meios para minimizar as dificuldades para 

se alcançar tal prática e forma de se identificar com a profissão. Fazem isso, reivindicando, 

maior qualificação profissional para, então, responder às dificuldades de aprendizagem que 

os alunos apresentam: 

 

Palestras nos simpósios de educação ou no Estape [...] (Questionário nº 13, 

militar professor).  

                                                           
42

 Giddens (1989) sugere que se compreenda a ação para além do puro e simples ato, pois este é uma forma 

momentânea de expressão e tem pouca durabilidade e repercussão; já a ação entendida como a capacidade 

do individuo de criar uma diferença em relação ao estado das coisas, no curso de uma série de eventos 

preexistentes, envolvendo o poder, ou seja, a capacidade do ser de ser capaz de transformar algo, tem 

maior projeção/ repercussão no espaço e tempo. 
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Vejo que a única saída é a constante capacitação (Questionário nº 15, militar 

professor).  

 

Atualização pedagógica para os docentes, permitindo desta forma a obtenção de 

melhores ferramentas para o trato desta dificuldade de aprendizado por parte dos 

alunos. Esta atualização deve ser feita através de estágios e reuniões 

pedagógicas, com debates sobre a necessidade de letrarmos nossos alunos nas 

diversas linguagens do ensino (linguagem matemática linguagem química, 

linguagem física e demais), bem como a necessidade de discutirmos também a 

importância do estudo ser visto como a relação das diversas disciplinas 

(interdisciplinaridade) (Questionário nº 20, militar professor).  

 

As diversas sugestões dadas pelos professores para melhorar os processos de 

ensino no colégio nos leva a um exercício profissional relativamente autônomo. Esse 

exercício estaria regulando a continuidade dos processos organizacionais e assegurando as 

constantes tentativas de articulação e ajustamento da estrutura com os interesses dos 

agentes e vice-versa. 

É fato que os trabalhadores têm interesses a concretizar “[...] há dias em que 

você precisa fazer coisas para sua família, sua vida particular [...]” (Questionário nº 7, 

professor não-militar.) e que seus interesses não estão ligados apenas às tarefas que 

executam, isto é, à edificação de uma identidade profissional estatutária.  

As necessidades não se ligam apenas com o sucesso na carreira, obtido via 

concretização das suas aspirações, reflexões e projeções de futuro, mesmo sendo a base 

para o alcance de objetivos que podem ser independentes do trabalho por ele 

desempenhado. 

Os interesses do trabalhador ligam-se, como reivindicou o professor não-

militar e como aponta Morgan (1979), à vida pessoal do profissional e, nesse sentido, 

relacionam-se às atitudes próprias do trabalhador, seus valores, preferências, ao seu projeto 

de vida (sua identidade narrativa). Ligam-se ainda como já assinalamos às crenças, 

condutas e formas de comprometimento com o colega e o próprio mundo exterior, tendo, 

portanto, forte apelo a uma identidade cultural. Trata-se de interesses diversos e 

extraorganizacionais, que podem configurar a forma de ser e de agir do trabalhador (em 

relação ao cargo, à carreira). 

Gomes (1990), ao estudar as estratégias identitárias mobilizadas nas 

organizações escolares pelos profissionais, vincula os interesses dos sujeitos a questões 

muito próximas daquelas pontuadas por Morgan (1979), contudo alarga a sua área de 

domínio ao considerar que o interesse do trabalhador liga-se também à sua necessidade de 

afirmação psicológica, reação, frustração e à culpabilização, defesa coerente contra 
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agressões psíquicas, construção de uma autoimagem satisfatória. Relaciona-se com a 

capacidade dele de dar sentido às situações do trabalho mediante a adaptação às situações 

corriqueiras com as quais se depara na atividade, o que põe em evidência a identidade 

reflexiva elaborada pelos sujeitos. 

A necessidade de haver maior diálogo da estrutura organizacional com a ação 

analítica e interpretativa dos sujeitos quanto às normas e regras, estando relacionada aos 

múltiplos interesses que perpassam o campo organizacional, obriga que a estrutura, sob 

certas circunstâncias, tenha um feitio mais aberto e flexível. 

Contudo, o quadro de aparente desordem que um processo de gestão aberto, 

flexível e compartilhado evidencia, pode acabar sendo entendido por aqueles encarregados 

de fazer valer a ordem hierárquica funcional e disciplinar militarizada como subversão 

declarada da regra prevista, por isso: “a gente evita questionar [...] se é uma diretriz, se é 

uma ordem, não tem porque questionar” (Entrevista nº 06, militar professor).  

Vê-se que uma gestão mais flexível pode ser um fator a conferir um maior 

asseveramento dos controles, uma maior vigia do trabalho, uma maior unilateralidade aos 

mecanismos de poder na escola que, mesmo seguindo o formato “semidemocrático” 

sugerido pelo militar professor anteriormente se situará apenas no campo de domínio do 

atribuidor que conforme a militar professora está numa posição “superior, está vendo a 

necessidade e eu como subordinado vou cumprir” (Entrevista nº 06). 

Isto porque tal entendimento faz com que a ordenação do que aparenta estar em 

desordem, seja mediada exclusivamente pelas diretrizes que abraçam todas as ações e são 

realmente eficazes a muitas das situações. Mas a consequência de se atribuir exclusividade 

às normas e às regras como reguladoras da ação é que haverá uma menor relativização da 

autoridade do profissional, um maior agravamento dos conflitos e uma maior dependência 

do professor da cadeia de comando, fato que contribui para que o docente, numa atitude de 

conformismo, não se responsabilize pela feitura da composição da estrutura com a ação.  

 

Eu analiso como favorável porque, apesar de, no momento, a gente ficar 

constrangido, poxa, cadê minha autonomia, cadê meu direito? Auxilia para que 

não tenha excessos. E se o professor tiver algum problema, ele tem um respaldo 

também, porque está tudo às claras, então eu vejo dessa maneira, isso ajuda 

muito (Entrevista nº 06, militar professor). 

 

Contribui para que seja conferida maior exclusividade à norma e à regra na 

regulação da ação o fato de as ações dos diversos agentes guardarem certa instabilidade 

que resultam do caráter inconstante das suas identidades e da própria natureza contingente 
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dos processos sociais já que a instabilidade e a inconstância geram uma dificuldade 

fundamental para se avaliar resultados, uma vez que estes são influenciados por uma 

participação mais fluida dos atores nos processos de decisão. Os sujeitos tomam parte dos 

processos de tomada de decisão facilmente, saem deles da mesma forma e introduzem nos 

resultados, constantemente, novas preocupações ou, por meio delas, inferem outras.  

É certo que uma escola por sua natureza social e cultural, mesmo sendo 

militarizada, representa uma grande fonte de tensões, de pensamentos e reflexões quanto à 

sua finalidade. É certo também que os conflitos e reflexões deixam ver certa anarquia nos 

mecanismos administrativos. Mas, organizar o que parece desorganizado exige um 

exercício e esforço de análise e reflexão coletivos e num quadro de compartilhamento que 

deve ser mediado e não conferido na sua totalidade pelas diretrizes reguladoras da ação.  

 

[...] Por mais que cheguem as determinações eu não deixo de cumprir, mas, se eu 

não concordo, se eu vejo que aquilo vai trazer prejuízo lá pro resultado final do 

processo eu vou lá e argumento (Entrevista nº 02, professora não-militar). 

 

Mas vale ressaltar a ideia de que o exercício de mediação deve ser 

antagonizado pelas normas e pelas regras e protagonizado pelas análises e interpretações 

dos sujeitos que as praticam. São eles, segundo Friedberg (1993), quem mediante a prática 

da norma procedem a interpretações e avaliações. Procedem também, continua o autor, a 

críticas, reformulações e até mesmo subversões à regra prescrita. Tal atuação faz do 

docente, na organização escolar, os atores do ensino, já que são eles quem efetivamente 

detêm a autoridade sobre o trabalho realizado.  

Autoridade legitimada pela rede de saberes construídos ao longo dos processos 

formativos pelos quais passaram e pelos saberes elaborados pela própria experimentação 

desse conteúdo formativo ao longo do tempo e a partir de normas e regras que se espera 

que o professor tenha vivenciado. 

Os profissionais docentes são, segundo Sá (2002), indivíduos que passaram por 

um longo processo de escolarização que, com frequência, equivale à licenciatura. A 

graduação cria condições favoráveis ao desenvolvimento de um processo de socialização 

profissional mediado por um conjunto de normas, regras e valores que vão influenciar a 

forma como hoje eles percebem os problemas e criam as soluções às situações cotidianas 

que enfrentam nas escolas. 

Tal influência pode ser contributiva, de acordo com esse mesmo autor, para o 

estabelecimento de formas mais compartilhadas de representar a realidade escolar. 
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Podemos evoluir nessa argumentação do pesquisador, ao considerar que essa longa 

formação é alargada, como diz Carlos Marcelo (2009), pela frequência do professor, em 

paralelo ao exercício da docência, em cursos de qualificação profissional. Portanto, essa 

formação no âmbito da licenciatura, estendida pelo processo de formação continuada, dota 

os profissionais do ensino de uma base cognitiva legitimada, já que ela se sustenta num 

saber especializado produzido pelas universidades.  

É, pelo menos em parte, por isso que pensamos, como já dissemos, ser o 

docente protagonista do ensino, como responsável pela produção e difusão de padrões de 

conduta profissional, como o sujeito capaz de proceder à composição das normas e regras 

de gestão com a ação. Fato que supõe o desenvolvimento pelo sujeito da capacidade de 

negociar, ou melhor, de fazer, conforme sinaliza ter feito a professora não-militar na 

entrevista nº 02, anteriormente explicitada, a negociação das tarefas. Como sugere 

Friedberg (1993), os sujeitos devem tentar fazer trocas negociadas. Nossas discussões a 

partir de agora vão incidir sobre esse mecanismo de diálogo e as formas como ele é 

movimentado no CMCG refletindo-se no movimento de construção da identidade 

profissional compartilhada. 

Uma troca negociada supõe, diz Friedberg (1993), um diálogo aberto com 

vistas a um maior equilíbrio no poder e não atestar o poder de um sobre o outro, como 

ocorreu como o professor não-militar na entrevista apresentada a seguir, que se ressente 

das dificuldades que encontra para poder colocar tal ação em prática no CMCG.  

 

Trabalhava no primeiro ano, então tinha ligação direta com a primeira 

companhia de aluno e ao levar um certo problema disciplinar de um aluno, era a 

primeira vez que eu fazia isso, era a primeira vez que eu falava com ele, que eu 

levava um problema para ele. O comandante da companhia, quando mencionei a 

menina, a primeira coisa que ele disse foi, por sinal uma excelente aluna; quer 

dizer ele me deu uma rasteira, se eu estava levando uma reclamação em relação a 

essa aluna e ele me diz isso, ele estava me dando uma rasteira, desqualificando 

minha função de professor (Entrevista nº 03, professor não-militar). 

 

Como ressalta Friedberg (1993), numa troca negociada, ocorrem intercâmbios 

estruturados por relações de poder desigualmente estabelecidas, que requer dos sujeitos 

envolvidos habilidades negociatórias diversas, daí a dificuldade do nosso professor que 

está, inclusive, subordinado a uma prática de poder verticalizada. Subjaz a esse processo de 

negociar a habilidade estratégica dos sujeitos envolvidos numa mesma ação de subverter as 

formas de domínio as quais se veem envolvidos visando a um equilíbrio da resolução da 

problemática enfrentada. 
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Isto porque, conforme Friedberg (1993), todos os participantes numa troca, 

dela podem retirar, de alguma forma, proveito e ainda porque um ou muitos sujeitos podem 

em determinado momento retirar dela mais proveito que outros. 

Então, as trocas entre os indivíduos, conforme se pode ver a seguir na 

continuação do testemunho do professor não-militar, se intensificam no âmbito da 

atividade, podendo ou não serem validadas segundo um equilíbrio de opiniões. 

 

[...] No mesmo ano, logo a seguir, esse mesmo comandante da companhia 

alterou a prática em relação aos Fatos Observados (FO) negativos, instituindo a 

obrigação do professor que faz o FO ele mesmo levá-lo para o aluno assinar. Ao 

fazer isso ele estava criando um problema para o professor que não é sua função 

e uma situação desagradável! Às vezes, quando tem uma situação de atrito, fica 

impróprio para o professor levar esse documento para o aluno assinar, é como se 

eu fosse registrar uma denúncia contra o meu vizinho e o delegado mandasse eu 

levar essa intimação e entregar à pessoa de quem eu estive reclamando, fazendo 

o BO (Entrevista nº 03, professor não-militar). 

 

E, a resposta que os sujeitos dão às tensões pelas quais passam no processo de 

tentar fazer trocas negociadas determinará como, mediante práticas de poder 

desigualmente distribuídas, os sujeitos movimentam suas identidades profissionais e o 

modo pelo qual buscam compor suas necessidades com os interesses da organização. 

Determinará também as formas como podem jogar com o poder e reivindica que eles sejam 

mais habilidosos na arte de negociar.  

Tais consequências agem sobre as formas como os sujeitos envolvidos numa 

mesma ação se socializam profissionalmente e constroem, a partir da socialização posta em 

prática, seus movimentos identitários profissionais. São os sucessos e os insucessos obtidos 

nas constantes tentativas de fazer compor as normas e regras com as interpretações que 

ambos os sujeitos elaboram via trocas negociadas, os principais responsáveis por 

reestruturar a socialização profissional e as identidades profissionais dos sujeitos 

construídas num quadro de compartilhamento e de eficiência da atividade. 

Mas uma troca negociada não é o único elemento a interferir nesses processos. 

Outro elemento chave, que em nossas discussões, a partir de agora, será a ela associado são 

as ações organizadas elaboradas pelos sujeitos. 

O entendimento do conceito de ação organizada é, para Friedberg (1993), o 

elemento fundamental para entendermos como se pode conciliar/negociar liberdade e 

monitoramento, isto é, não estando à ação de um ator/grupo independente da ação de outro 

ator/grupo, seja ele quem for e o posto que ele ocupe, os atores/grupos são obrigados a 
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prever, tendo por base a estrutura à qual estão vinculados, os comportamentos e condutas 

dos outros para, eventualmente, obter ou não deles adesão aos seus interesses: 

 

A organização escolar, a meu ver, possui uma boa lógica e estrutura, falta, 

porém, uma melhor comunicação e entrosamento das diversas seções que têm o 

mesmo objetivo, que é o atendimento ao aluno. Por exemplo, a Companhia de 

Alunos, Divisão de Ensino (professores) e Seção Psicopedagógica, deveriam ter 

uma via de informações comum e de conhecimento de todos. As seções de 

ensino poderiam manter um relacionamento mais próximo, entre si [...] visando à 

unidade e continuidade do processo ensino-aprendizagem (Entrevista nº 03, 

professor não-militar). 

 

Essa adequação do campo organizacional, da estrutura historicamente 

consolidada às necessidades do trabalho emergentes e que impõe à organização evoluir é 

representativa de que os sujeitos individual ou coletivamente devem desenvolver ações 

mais organizadas, pois são elas que segundo o autor podem colocar em curso a evolução 

organizacional.  

Mas, ao que parece, no CMCG, tendo em vista as críticas aqui proferidas pelos 

docentes, a prática de mecanismos de orientação da ação via trocas negociadas e via ações 

mais organizadas que objetivem a construção de uma identidade profissional num quadro 

de compartilhamento das ações, apesar de ser possível, é de difícil movimentação.  

Esse mesmo docente acrescenta, na entrevista a seguir, que a dificuldade de 

compor a estrutura com a ação via ações organizadas e troca negociada é difícil, porque a 

ordem hierárquica funcional sobrepõe declaradamente um posto hierárquico sobre o outro, 

conferindo maior unilateralidade ao poder.  

 

[...] Por outro lado, existe aqui o corpo de monitores e essa é uma medida 

desnecessária [a de orientar que o professor leve o FO para o aluno assinar] 

porque é obrigação do monitor fazer isso, basta na formatura matinal falar o 

aluno fulano de tal procure o monitor, coisa assim, pronto, resolvido, vai lá, 

assina, coisa rápida, e evita todo esse desgaste desnecessário para o professor, 

então por esse motivo eu me recusei a colher essa assinatura, tempos depois os 

alunos que davam problema na sala percebendo que os FOs que eu mandava para 

a companhia não tinham função, não andavam, não tinham resultado prático, a 

situação disciplinar se agravou muito, então justamente eu suponho que a 

intenção fosse evitar que o professor desse FO também para aliviar a companhia 

ou com a intenção de prejudicar os professores (Entrevista nº 03, professor não-

militar). 

 

É difícil também porque o professor, especialmente o militar professor, deve 

entender que a relação entre o professor, militar ou não, e a gestão é mediada pela 

disciplina militar. Ela garante o entendimento unilateral do poder pelo sujeito e procura 

fazê-lo aderir ao fato de que esse poder está nas mãos de determinadas pessoas. Até porque 
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todos no CMCG servem primeiramente ao quartel e por isso é dada aos oficiais a “posse” 

do poder ficando em segundo lugar o poder que tem o não-militar que representaria, por 

meio dessa lógica de entendimento, a escola. Além do mais, o não entendimento desse 

esquema de delegação do poder pelo militar significa:  

 

Cadeia para o militar (risos) a gente brinca, mas claro que em situações reais da 

boa punição, mas o chefe sempre entende. Os nossos chefes são bons porque eles 

fazem uma leitura de imediato, fulano tem perfil de tocar essa atividade, então, 

eles já conduzem, quando a atividade é mais particular. Agora no geral, 

sindicância e outras atividades é para todos e não tem essa questão de questionar, 

somente se uma escala estiver errada (risos) mas caso não: faça (Entrevista nº 06, 

militar professor). 

 

Práticas desse entendimento do poder que resulta num amplo quadro de diálogos, 

conflitos e constrangimentos para todos os envolvidos numa atividade porque há diversos 

interesses em questão que deixam ver certa desordem administrativa, que parece objetivar a 

integração da componente funcional-administrativa com a componente operacional, nos fez 

entender a organização escolar militarizada para além das regras formais-legais, ou seja, para 

além dos modelos burocráticos e anárquicos de orientação da ação.  

O CMCG, por sua abertura, mesmo que restrita, às trocas negociadas, pela 

aparente flexibilidade do poder e pelos inúmeros conflitos que decorrem dessa abertura, 

pode ser compreendido como um espaço onde ocorre uma múltipla rede de 

interdependência entre as pessoas.  

As pessoas, umas vezes tendo interesses divergentes das necessidades da 

organização e em outras convergentes com os da organização, podem formar o que 

Friedberg (1993) denomina sistema de ação.  

A vinculação das organizações à noção de sistema de ação relaciona-se ao fato 

de ocorrerem nelas preocupações diversas, algumas comuns e outras divergentes. Esses 

jogos de interesses, no CMCG, deixam ver um conjunto de tensões que, muitas vezes, 

escondem a vontade dos atores de encontrar certo equilíbrio entre os interesses resultantes 

da ação interpretativa por eles elaborados sobre a estrutura a que estão subordinados. 

Foi essa possibilidade de vinculação do CMCG à noção de sistemas de ação 

que nos encorajou a buscar indícios, nos nossos dados, de mecanismos de orientação da 

ação que não se situem nem num polo (o societário), nem no outro (o comunitário) 

(DUBAR, 2005, 2006), mas que apontassem para uma ação que fosse resultante das 

tentativas, de sucesso ou não, dos atores de combinar essas duas socializações.  
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Embora não vamos nos debruçar, nesta seção do capítulo 3, sobre essas 

questões, vamos apresentar uma breve discussão teórica a respeito dos sistemas de ação 

porque pensamos servir como mais um elemento de fundamentação a nossa busca por tais 

indícios. Até porque essa fundamentação se faz importante à construção da nossa tese em 

andamento. 

O primeiro passo para compreender essa combinação dos processos de 

socialização - e assim atestar os tipos identitários profissionais já apresentados (a 

identidade profissional de excelência e a identidade profissional compartilhada) e ainda 

acessar novos movimentos identitários, supõe organizações de trabalho mais 

desburocratizadas e mais anarquicamente organizadas, que não se restrinjam apenas ao 

quadro regulamentar de orientação do trabalho, mas que considerem as necessidades dos 

indivíduos. 

Segundo Friedberg (1993), as ações humanas deixam espaço a coincidências, 

são instáveis, contingentes e oportunistas, na medida em que dependem da posição que um 

agente, seja qual for o seu cargo, ocupa no contexto em que a ação é desencadeada e que 

elas são dependentes dos condicionamentos mentais, cognitivos, afetivos desse mesmo 

agente, as quais são sempre, em parte, pré-formadas por uma socialização passada, pode-se 

dizer que os indivíduos não são e, também não o são os seus comportamentos, apenas 

resultados da sua socialização.  

Os sujeitos e as suas ações são resultado da interação de uma socialização bem 

sucedida com as características do contexto em ação e com os constrangimentos e 

oportunidades que esses contextos lhes fornecem.  

Por isso, Friedberg (1993) defende a relativização da noção de organização via 

inclusão das organizações à noção de sistema de ação. No nosso caso, a organização pode 

ser considerada como um conjunto no qual se opõe e se confronta uma multiplicidade de 

racionalidades e tal compreensão impossibilita a ideia do centro escolar como sendo um 

conjunto de mecanismos ordenados e movidos exclusivamente pela estrutura (o mundo 

objetivo e muitas vezes societariamente atribuído). 

Essa compreensão impossibilita o entendimento da organização como sendo 

movida apenas pela racionalidade resultante da ação interpretativa dos atores sobre as 

normas e regras que subjazem às atividades que eles desenvolvem (o mundo subjetivo 

requerido comunitariamente).  
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Enguita (1989) já dizia que a escola cumpre a função de normatizar e, com 

isso, manter a ordem nas relações sociais e que o professor, na prática cotidiana, 

desenvolve suas decisões pessoais e autônomas. É, na sala de aula que o conteúdo e 

assuntos são expostos e, mesmo tendo de seguir um programa e uma temática pré-

estabelecida, muitas vezes à revelia do professor, é o docente quem seleciona, enriquece, 

muda enfoques, decide, ironiza Perrenoud (1994) na urgência e no improviso exigido pela 

prática sobre a relevância de qualquer um desses aspectos.  

No entanto, esse mesmo autor levanta pontos ligados à administração da escola 

como, a alteração dos processos de gestão da organização escolar, do trabalho de avaliação 

e do horário letivo, argumentando que esses pontos são de difícil deliberação pelo 

professor, pois, não sendo o pensamento educacional e seus mecanismos senão questões de 

ideias que são elaboradas e impostas por um número reduzido de pessoas, as relações 

sociais da escola tendem a seguir o modo de produção capitalista e aderem a elementos 

simbólicos e burocráticos. 

As organizações escolares não-militarizadas também têm, sua política 

educacional centralizada num nível hierárquico superior - Ministério da Educação - por 

quem são definidos os programas que competem aos professores cumprir, que se 

estabelecem os objetivos e as competências a atingir e cujos serviços de Inspeção Geral da 

Educação são a garantia dessa conformidade.  

No que concerne às relações, entre superiores e subordinados, estabelecidas nas 

escolas, isto é, nas escolas não-militarizadas, o fundamento burocrático e as contradições 

daí advindas também são observáveis concretamente e no caso do CMCG, elas advêm da 

forma díptica, porque burocrática e anárquica de gerir o trabalho e nos conduziram a 

enfatizar neste tópico do capítulo 3 o papel que cumprem as trocas negociadas e as ações 

organizadas no processo de crítica pelos professores quanto a essa forma de gerir a ação.  

Intentamos que os professores deixam ver ações em que buscam compor, tendo 

em vista seus interesses e necessidades, a estrutura com a ação e expressam um movimento 

em que constroem a identidade profissional ligada ao compartilhamento das atividades.  

Nosso esforço foi o de compreender a organização escolar militarizada como 

não tendo a ver com uma só racionalidade, aquela relativa ao reino dos meios. Procuramos 

por indícios de que, diante de um exercício impositivo de autoridade e de poder, 

restringindo/vigiando o trabalhador, suturando a sua capacidade de escolha às condições 

materiais e sociais do seu contexto de ação, há também lugar para o compromisso pessoal, 
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para os laços afetivos e cooperativos, para as múltiplas relações de permuta, partilha e de 

negociação que, mesmo sendo reguladas, deixam ver um quadro de anarquia organizada e 

ainda contribuem sempre para o funcionamento satisfatório da organização.  

Conforme enfatizamos, há na organização escolar militarizada um movimento 

entre a norma, a regra formal/legal - a estrutura - e os processos de interpretação/aceitação 

dessas normas e regras pelos sujeitos a quem elas se dirigem - as suas ações. Movimento 

esse que se reflete na construção de uma identidade profissional compartilhada.  

Veremos, na segunda parte dos nossos resultados, que se pode somar a esse 

movimento e seus reflexos sobre as identidades em construção elementos simbólicos e 

culturais de ordem militar. 

 

 

PARTE II - O MODELO ORGANIZACIONAL CULTURAL E SUA INFLUÊNCIA NO 

MOVIMENTO DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL 

ESTRATÉGICA E COMPÓSITA 

 

Na sequência deste capítulo, mostraremos, via dados da consulta aos 

documentos, relatos de observação e as mensagens colhidas dos questionários e da 

entrevista semiestruturada que é atribuído aos professores um conteúdo simbólico e 

cultural que os conduz em direção aos valores ligados ao civismo, à renovação e ampliação 

da doutrina militar bem como reivindica a aceitação pelo professor e pelo aluno de valores, 

crenças e condutas de ordem militar. Esse conteúdo é reivindicado segundo os princípios 

hierárquicos e disciplinares do exército e encerra práticas de poder específicas: a primeira 

(WEBER, 2009) mando-obedeça e a segunda (WEBER, 2009; ELIAS, 2008; 

FRIEDBERG, 1993), relacional-reflexiva.  

Vamos analisar que movimentos identitários profissionais esse conteúdo 

simbólico e cultural impõe aos docentes e quais os reflexos que eles têm na socialização 

profissional dos nossos atores. 

 

 



132 

 

3.5 Ensino, espaço físico e dinâmica da ação no Colégio Militar 

 

Consta no documento PGE que nos CMs deve ser oferecido ao corpo discente 

o que se denomina de Ensino Preparatório e Assistencial. No que diz respeito ao ensino 

preparatório, é atribuído aos docentes oferecerem condições de estudos aos alunos que, 

“garantam” as aprendizagens dos conteúdos curriculares, que lhes permitam sucesso nos 

cursos preparatórios para as academias militares e nos vestibulares.  

A vertente ligada ao ensino assistencial encerra em sua proposta uma ênfase 

maior nos valores, entendendo que os CMs apresentam um público heterogêneo. Nesse 

sentido, espera-se que os profissionais compreendam os discentes em sua totalidade, que 

tenham compromisso com a aprendizagem desse todo sendo essa compreensão o 

diferencial desse ensino.  

Mediante essas duas propostas de ensino, os Colégios Militares têm a 

expectativa de promover a formação dos educandos enquanto indivíduos integrais, isto é, 

um sujeito com características cognitivas, psicomotoras e afetivas, por isso, orienta os 

docentes para que não limitem as atividades pedagógicas a pura e simples acumulação de 

conteúdos pelo aluno e sua reprodução nas provas, sejam elas internas ou externas (cursos 

vestibulares e preparatórios para as academias militares).  

Além disso, os alunos dos Colégios Militares devem ser educados conforme os 

valores morais, os costumes e tradições do exército brasileiro. Para tanto, cada unidade do 

sistema deve aliar aos objetivos ligados ao ensino e à aprendizagem a preocupação com a 

preservação e valorização das tradições centenárias do Exército, visíveis, por exemplo, nos 

valores militares, na cor dos uniformes, no grito de guerra, no culto aos vultos militares 

expressos no nome das salas de aula e em molduras que decoram suas paredes e nas 

estátuas e bustos presentes no espaço comum do edifício escolar; na manutenção da figura 

do mascote do colégio, representado pelo carneiro Nicodemos, no respeito aos símbolos da 

pátria, no saudável companheirismo e nos indissolúveis traços de união que unem ex-

alunos de todas as épocas de existência dos colégios. 

No que diz respeito à qualidade de ensino, constam no PGE orientações para 

que siga determinados padrões ligados à mobilização de esforços para a inclusão da 

comunidade escolar (corpos discentes e docentes, responsáveis, comando e administração 

dos CMs) na tomada de decisões pedagógicas, reconhecendo que o cumprimento da 

missão, Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino; R-2, 
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Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças 

Armadas; e ensinar exige a participação concreta dos familiares no processo ensino-

aprendizagem; a manutenção dos valores militares institucionais refletidos na disciplina e 

na hierarquia militar, buscar por meio desses princípios harmonizar os objetivos 

institucionais e o ambiente social no qual está inserido o colégio.  

Segundo o que consta no documento Manual Docente (2002), a articulação 

entre a teoria e a prática deverá ser uma constante na atividade docente e será concretizada 

mediante o estabelecimento da ligação substantiva entre o conhecimento advindo do senso 

comum do aluno, produzido em meio a situações cotidianas com o conhecimento 

cientificamente elaborado. 

Por isso, as propostas pedagógicas de cada colégio integrante do sistema deve 

se preocupar, entre outros, com as seguintes questões: 

 

Manter o envolvimento de toda a comunidade escolar na ação educacional, 

dentro e fora da sala de aula; realizar analise contínua dos instrumentos 

pedagógicos que possibilitem uma visão integrada do discente e docente, dos 

indicadores de qualidade dos cursos e dos instrumentos de avaliação, visando à 

correção de eventuais desvios educacionais; planejar continua atualização dos 

educadores por meio de estágios, simpósios, reuniões de coordenação, palestras e 

capacitação de educadores; manter atualizado o controle do processo de 

avaliação das variáveis externas como: resultados de exames seriados, 

vestibulares de concursos, de pesquisas, do ENEM e de competições cientificas 

culturais e desportivas (M.D., 2002, p. 1-4).  

 

Ao aluno é atribuída a função de pensar, criar, pesquisar, debater, julgar, 

refletir e construir o próprio conhecimento, que ele seja capaz de aprender a aprender. 

Logo, o discente tem papel central no processo de ensino-aprendizagem e, ao professor, 

atribui-se o papel de mediador da aprendizagem (M.D., 2002). 

Tendo por base os fatos observados e as situações vividas em nossas 

observações apresentaremos, no tópico a seguir, um pouco mais de informações quanto ao 

conteúdo simbólico e cultural vigente na organização.  

 

 

3.5.1 Das especificidades dos símbolos e dos rituais na Organização Colégio Militar 

de Campo Grande 

 

A arquitetura escolar consta de um espaço amplo, diferenciado e fechado em si 

mesmo, por meio de cercas alambradas em todo o perímetro. O acesso ao prédio é 



134 

 

monitorado, havendo nas entradas e saídas, guaritas, cones de orientação, locais específicos 

para estacionamento de carros, motos e bicicletas, pátios, prédio gestor-administrativo e 

prédio operacional, com salas de aulas, seções de ensino, companhia de alunos e demais 

estabelecimentos de ensino e setores específicos às atividades de cunho militar.  

O público escolar chega ao colégio, entre 6h30 e 7h, sendo o aluno orientado 

para não chegar após às 6h40, do contrário deverá responder conforme prescrito no 

regimento escolar. Ao chegar, passa por um conjunto de militares ligados à Companhia de 

Alunos e à própria Divisão de Ensino, que formam uma configuração no formato de um 

“corredor”.  

 

 

Imagem 1: Vista panorâmica da organização e do acesso ao seu espaço. 

 

Reforçando a imagem de Colégio Militar há, logo na entrada do 

estabelecimento, uma grande escultura em bronze (Imagem 1), fincada numa base de 

concreto em forma de retângulo, onde figuram dois alunos conduzindo o carneiro, 

Nicodemos. Pode-se avistar ainda a “figura” de um martelo e uma talhadeira, um livro 

aberto, duas pilastras em estilo romano com as inscrições: hierarquia e disciplina e o lema: 

educação, o caminho certo para o sucesso.  

Ao caminhar pelos pátios, avenidas, áreas de circulação, salas de aula, 

departamentos de ensino, ao longo de todo o colégio, observamos que os indivíduos 

assumem, sozinhos ou em grupo, uma configuração em filas, seus passos ficam mais 

firmes, os membros do corpo ficam mais ajustados, coordenados; muitos, principalmente 

os alunos menores (6º ano), os discentes novos do Ensino Médio e os novatos (soldados 

que servem na instituição) até marcham.  
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Imagem 2: Vista do Pátio Escolar - Colégio Militar de Campo Grande. 

 

No CMCG, há logo na entrada uma área ampla, com uma avenida longa e 

larga, que se estende de forma a contornar todo o espaço físico da escola e que corresponde 

ao que se denomina: Pátio Escolar de Campo Grande
43

 (Imagem 2). 

Pelas áreas externas ao prédio, onde estão os departamentos organizacionais, a 

circulação é, como mostra a imagem, mista, entre alunos, professores não-militares, 

funcionários, visitantes, militares, soldados e militares professores, porém, há sempre a 

figura de um militar orientando o deslocamento.  

No meio do pátio da edificação escolar, mais à frente ao palco de formatura
44

, 

estão instalados quatro mastros de bandeira, um para a Nacional - hasteada diariamente 

com a presença da guarda da instituição e às sextas-feiras, na ocasião da formatura geral
45

, 

- outro para a Estadual, outro para a do Comando Militar do Oeste - órgão ao qual o 

CMCG está regionalmente subordinado - e um último para a do Colégio Militar de Campo 

Grande.  

No momento em que ocorre o hasteamento (segundas às quintas-feiras), 

observamos que o militar e os alunos que estão chegando ao estabelecimento e mesmo até 

fora dos limites da organização, ficam na posição de sentido (de pé, enche o peito de ar, 

                                                           
43

 O pátio escolar cumpre dois papéis centrais: estacionamento para os veículos dos profissionais e dos 

visitantes e local para as cerimônias de formaturas semanais. Quando participamos de uma formatura, 

observamos nesse pátio a leitura, por parte de um aluno, de homenagens a um personagem importante na 

história militar e, conversando com os professores, fomos informados que é comum procede-se da mesma 

forma, quando da visita de pessoas importantes ligadas ao exército e de autoridades do meio civil.  
44

 O palco escolar é retangular cercado por grades e com piso revestido em porcelanato. Na ocasião das 

formaturas, o comando escolar, pessoas não-militares e militares ficam dispostos nesse dispositivo. 
45

 A formatura geral é um evento que ocorre todas as sextas-feiras, sendo quase toda executada por alunos, 

desde o desfile até os pronunciamentos e leitura das homenagens. Compõem ainda, esse conjunto, alguns 

responsáveis que assistem a esses eventos em um local improvisado e distante do palco.  
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ergue a cabeça, olha para frente, junta as duas pernas e coloca os braços rentes ao corpo) 

até que a bandeira esteja totalmente hasteada, ocorre inclusive de o militar, alunos e 

professores não-militares pararem o carro e saírem do seu interior em respeito ao 

cerimonial. 

Atrás do palco está o hall de entrada cujo espaço é dividido para acomodar, 

pelo lado esquerdo, na ocasião das formaturas, os professores não-militares e pelo lado 

direito os militares professores e demais militares do quadro administrativo. 

Improvisadamente e mais à esquerda do local onde ficam os professores não-militares, são 

acomodados os pais de alunos que porventura vêm assistir à formatura. 

Vale ressaltar que os militares professores ficam no hall, durante a formatura, 

enfileirados à moda militar (04 a 05 colunas). Para obter uma configuração aceitável, 

obedecem a comandos de cobrir! (os militares estando em fila devem erguer um dos braços 

e colocá-lo sobre os ombros do colega que está a sua frente para estabelecer um 

distanciamento padrão): Sentido! Descansar! (de pé, com as pernas ligeiramente afastadas 

e braços cruzados nas costas - região lombar). Na verdade, eles devem seguir ainda outros 

comandos requeridos dos alunos durante a formatura como cantar o hino nacional, a 

canção do CMCG, entre outros.  

É comum ainda que seja solicitado, em determinadas ocasiões, que o professor 

não-militar fique um pouco mais à frente, junto ao palco pelo lado esquerdo. As atividades 

que compõem o ritual de formatura são conduzidas sob a orientação dos monitores, sendo 

que os professores militares, principalmente, os chefes e coordenadores, são orientados a 

acompanhá-los de perto. 

Por ocasião dos deslocamentos ao longo do edifício escolar, os militares 

professores são orientados a bater continência (parar, manter o corpo firme e erguer a mão 

direita, com os dedos fortemente unidos, até a altura da testa) todas as vezes que se deparar 

com um militar de posto superior ao seu, seja ele docente ou não. Os alunos também são 

orientados a proceder da mesma forma, ao encontrarem oficiais militares e militares 

professores. Além disso, os militares professores devem estar rigorosamente atentos em 

relação ao uso do uniforme e quanto ao asseio do corpo e cobrar dos alunos as mesmas 

atribuições. 

Quanto aos professores não-militares, orienta-se para que, nesses locais, e em 

todo o âmbito institucional, expressem um comportamento adequado à vida num 

estabelecimento militar.  
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No interior do estabelecimento, os deslocamentos dos alunos envolvidos em 

atividades de ensino ocorrem mediante o comando do monitor de alunos e, em muitas 

ocasiões, sob a batuta do chefe da turma.  

A mobilidade da turma de alunos é sempre feita por um arranjo em filas, mas 

sem marcha e os discentes devem obedecer ao comando, seja do professor não-militar ou 

do militar professor, monitor, ou do chefe de turma.  

Antes de qualquer deslocamento relacionado às atividades de ensino, o chefe 

de turma deve pôr todos os discentes em forma, ritual obtido quando o chefe profere em 

voz alta e firme ordens de: Cobrir! Sentido! Descansar! Após conseguir o ordenamento 

disciplinar, ele profere a palavra Marche! (marchar) ou sem cadência (caminhar em filas e 

sem marchar), e então, os alunos seguem para o local das aulas e demais atividades.  

Ao longo desse dispositivo, muitas vezes, pôde-se observar um ou outro aluno 

do grupo com atitudes indiferentes às orientações, rindo, fazendo piadinhas, andando fora 

da coluna e mais lentamente. 

Diante de um comportamento mais evasivo dos alunos, o militar monitor pode 

fazer uso de um apito e, mediante a emissão, de um som alto, profere em voz alta palavras 

de ordem, seguidas de orientações ao grupo de alunos.  

A imagem 3, a seguir, põe em evidência grandes áreas livres retangulares 

delimitadas por salas de aula e denominadas pátio. Essas áreas ocorrem tanto no sítio 

correspondente ao Ensino Médio como no Ensino Fundamental.  

 

 

Imagem 3: Vista do pátio de formatura matinal diária do Ensino Fundamental. 
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No pátio de cada batalhão escolar, os alunos, às 6h40 da manhã, ficam em 

forma e em posição de descansar e recebem uma série de avisos. Nessa ocasião, seu 

comportamento, uniforme, sapato, cabelo e uso de adornos pelas alunas são intensamente 

vistoriados para verificar se estão de acordo com a norma vigente.  

Ocorre ainda a menção dos nomes dos alunos cujo comportamento desviante 

durante a aula foi informado pelo professor, no documento “Fato Observado” (FO). A 

esses alunos é atribuída uma punição que varia de uma advertência, perda de pontos por 

comportamento, obrigação de vir no sábado para resolver atividades de ensino propostas 

pelo professor até a retirada, isto é, ficar de dois há mais dias ausente das atividades 

escolares. 

Esse quadro organizacional ora apresentado será por nós relacionado às 

abordagens referentes aos processos de socialização profissional e dos movimentos 

identitários profissionais dos sujeitos. Serão relacionadas também as tensões estabelecidas 

no CMCG entre a estrutura e a ação.  

Desde já os dados colhidos apontam para a existência, no cenário escolar 

revelado, de uma cultura que está sob a influência direta de valores e crenças tipicamente 

militares, isto é, vigora no CMCG um modelo cultural hegemônico que é difundido e 

sedimentado nos vários patamares dos sistemas educativos militares, sobretudo naqueles 

responsáveis pela formação dos combatentes de guerra. Veremos a partir de agora que este 

modelo inclui um conjunto de rituais, valores, crenças e ideologias indutoras de códigos de 

conduta que foi legitimado pela ordem hierárquica funcional e pela lógica hierárquica 

disciplinar. 

 

 

3.5.2 O modelo cultural: dispositivo de validação da identidade profissional de 

excelência e determinante do movimento em que os professores constroem a 

identidade profissional estratégica e compósita 

 

Nossa análise dos dados discutirá aqui elementos de natureza simbólico-

cultural que como vimos atribui à educação no CMCG incutir valores morais, costumes, 

tradições, cultos e linguagens específicas. Visa cultivar uma tradição secular de respeito às 

personalidades que muito contribuíram para fazer a história do exército e do próprio país. 
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Assim, os símbolos e culturas, que apresentamos na parte II deste capítulo, 

serão entendidos como influenciadores das tentativas dos professores de fazer a 

composição entre a estrutura e a ação, bem como se refletem de múltiplas formas nos 

movimentos identitários profissionais dos docentes. Entenderemos a cultura organizacional 

a partir das compreensões de Torres (2004), isto é, como não se constituindo num mero 

reflexo da ordem, mas representando um processo dinâmico e em construção constante. 

Pensamos que esse entendimento, no CMCG, é mediatizado por um conjunto de fatores, 

entre eles as identidades profissionais dos indivíduos, os mecanismos de poder, de 

autoridade e de dominação.  

Nossas discussões serão realizadas a partir de uma abordagem crítica da cultura 

organizacional. Segundo a autora, uma abordagem crítica da cultura organizacional 

considera a ação analítico-interpretativa que os professores fazem da estrutura escolar a 

qual estão subordinados. Conforme explica Torres (2004), na medida em que a estrutura 

aperta e acirra o controle normativo e jurídico das ações dos docentes, as lógicas de ação, 

que cotidianamente os atores desenvolvem, suas ações concretas, evidenciam as exigências 

simbólicas do contexto, a cultura construída e mobilizada na prática das exigências 

simbólicas reivindicadas pela escola. 

A autora explica que essa influência recíproca da estrutura sobre a ação do 

professor e da ação do professor sobre a estrutura põe em relevo a descontinuidade 

existente entre um modelo de gestão baseado numa determinada lógica cultural e a 

diversidade de lógicas e racionalidades culturais e simbólicas coexistentes nos contextos 

escolares e que são elaboradas pelos atores quando praticam o que prescrevem as normas e 

as regras organizacionais. 

Nessa direção, os aspectos simbólicos e culturais da estrutura que 

apresentamos nos tópicos anteriores do capítulo são entendidos pelos professores, 

conforme expresso nos depoimentos a seguir, como um importante recurso à tarefa de 

ensinar, já que são representativos da (o): 

 

[...] própria organização do colégio, [...] em termos de apresentação pessoal. Os 

uniformes, que ele [o aluno] pode usar, o cabelo, como é que é e tal. Não pode 

usar certas coisas que são permitidas nas escolas tanto públicas, como 

particulares. Então, esse enquadramento desses usos e costumes, também é um 

fator muito relevante para a disciplina e para o próprio progresso do aluno, 

porque ao se disciplinar em termos de uso e costume, ele também se disciplina 

em termos intelectuais e de comportamento (Entrevista nº 03, professor não-

militar). 
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[...] rigor que o colégio militar impõe e que eu acho benéfico, ele não deixa o 

aluno livre demais, ele conhece os seus limites. Então isso é benéfico pois muitos 

conseguem aplicar esse princípio no colégio e chega em casa e continua agindo 

da mesma forma (Entrevista nº 08, militar professor). 

 

[...] que eles [os alunos] são respeitosos. Você passa e eles prestam continência. 

Só o fato de você entrar na sala e está todo mundo de pé esperando para 

apresentar a turma, isso ai é uma coisa fantástica, fabulosa. É o caráter da escola, 

porque ele cobra isso ai. É uma forma de cumprimentar característica (Entrevista 

nº 05, militar professor). 

 

A valorização do conteúdo simbólico decorre, porque ele impõe ao aluno estar 

atento a uma série de cuidados e obrigações. Além das obrigações citadas pelos professores 

nos depoimentos anteriores, podem-se incluir aquelas ligadas à conduta individual e que 

foram por nós acessadas na consulta aos documentos organizacionais. 

Ao aluno é atribuída a prática da ordem unida
46

, o uso de uniformes e dos 

emblemas militares, a demonstração de respeito aos personagens ligados à história militar. 

Podem-se destacar ainda as imposições reivindicatórias do cultivo dos gritos de guerra
47

, 

da adesão aos treinamentos de comandos diversos ligados à tradição militar. 

Esse conjunto de atribuições ao aluno e, porventura, à própria ação educativo-

pedagógica do professor, é valorizado porque confere eficácia à ação de ensinar, uma vez 

que ele é representativo de uma cultura organizacional que se faz fundamental à validação 

de uma cultura profissional ligada ao trabalho de excelência e ao reconhecimento da 

autoridade do professor enquanto agente do ensino. Talvez por isso, o militar professor diz 

na entrevista anterior ser “fantástico e fabuloso entrar numa sala de aula” do CMCG.  

Ao que parece, os mecanismos de orientação da conduta do discente e da 

própria conduta do professor via lógica hierárquica-funcional-disciplinar por si só não 

bastam para a construção de uma identidade profissional e de uma cultura profissional 

ligada ao ensino de excelência. É necessário que seja conferido maior significado à 

estrutura orientadora da ação, por meio de um conteúdo simbólico específico que atribui 

crenças e costumes da ordem militar. 

Mas, a valorização da cultura organizacional não ocorre apenas porque ela 

garante ao professor uma identidade e uma cultura profissional ligadas à excelência da 

ação de ensinar. Ocorre também porque ela auxilia na prática de uma educação 

transformadora: 

                                                           
46

 Trata-se do treinamento coletivo de marchas, continências e posturas militares.  
47

 Expressão de uma palavra por um subgrupo dentro de um grupo maior visando ao incentivo da união, 

camaradagem, sentimentos de amizade que compõem o que se denomina na caserna de espírito de corpo.  
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Outros alunos se transformam: no colégio é uma coisa, em casa outra. No 

colégio obedece todo mundo, em casa, manda em pai, manda em mãe, então é 

ruim e é benéfico. […] É benéfico porque você consegue ter um grupo com um 

mesmo foco, agindo da mesma forma, uns naturalmente, outros forçadamente, 

mas todos agindo da mesma forma (Entrevista nº 08, militar professor) 

 

Conforme relata o militar professor na entrevista nº 08, a cultura militar 

contribui para que o aluno aprenda/construa, via mediação do professor, certos 

comportamentos e posturas ligados ao convívio social que, ao que tudo indica, não tem se 

sustentado nas relações que os discentes estabelecem em outros contextos, inclusive o 

familiar.  

Ora, esse simbolismo e cultura exigidos e valorizados pelo professor, militar ou 

não, visa incutir no aluno a ideia de que o ensino e a aprendizagem são uma marcha 

coordenada gerida pelo professor. Cabe a ele, aliando a esse conjunto simbólico os 

recursos hierárquicos e disciplinares, fazer o aluno aprender a ter foco, a agir em sintonia 

com os demais e a entender quem é quem; quem faz o que e a que hora deve fazê-lo nas 

relações sociais que criam e das quais participam na escola e no ambiente de 

aprendizagem. 

Os depoimentos a seguir oferecem indícios de que o conteúdo simbólico 

imposto é disseminado por todo o ambiente escolar, desde os processos que envolvem a 

entrada e circulação até a saída do edifício e esse conteúdo simbólico confere, apesar dos 

constrangimentos que gera, maior clareza quanto à natureza das relações mantidas entre 

todos os que circulam no colégio.  

 

Embora eu sinta que em certos ambientes, por exemplo, na ajudância, você 

chega a „militarada‟- eu sei que é o jeitão deles, o militar é mais reservado - e diz 

bom dia, todo mundo para [...] Houve uma época que teve um ajudante no início 

do ano, que ninguém entrava na ajudância, sem pedir autorização. Era coronel 

fulano, o senhor autoriza? Se não? Não podia ir ao setor de pessoal civil, tinha 

que voltar pra trás, ir embora (Entrevista nº 04, professora não-militar). 

 

Quando você entra num recinto, se tiver um mais antigo assim na hierarquia, 

você tem que pedir autorização pra estar ali no recinto e também pedir permissão 

pra sair, mesmo sendo professor, se tiver um mais antigo que você lá tem que 

pedir. Então você tanto está recebendo o cumprimento hierarquicamente dos 

postos abaixo, como também, passou o Major, ou Coronel [o entrevistado era do 

posto de capitão] você presta continência. É uma coisa natural da gente, a gente 

acaba sendo treinado na escola de formação e acaba sendo natural, é automático 

(Entrevista nº 05, militar professor). 

 

Como eu estou num estabelecimento militar, eu sou militar, eu tenho algumas 

atribuições, isso eu sei. Tenho obrigação de saber. Então, pra eu circular sem 

nenhum problema dentro da instituição militar, primeiro lugar tenho que estar 

fardada, se eu não for da reserva, né. Se não estou fardada eu já estou 

descumprindo a lei. E eu sei que tenho essa obrigação, então pra evitar problema 

eu vou fardada. Eu já sei o que tenho que fazer. Então pra mim é tranquilo, não 
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tem isso de ai, meu Deus, e agora! Claro que tem algumas situações que são mais 

estressantes, quando vem um general, que aí fica toda uma mobilização 

(Entrevista nº 07, militar professora). 

 

Os entendimentos dessa relação de poder entre postos hierárquicos diferentes e 

entre postos iguais via relação antigo/moderno é tal que a militar professora diz que estar 

no CMCG faz com que ela se sinta “em casa, porque são situações muito parecidas com a 

de casa, sabe. Tem aquela rotina e tem dias que quebra a rotina”.  

Seguindo esse ponto de vista pode-se pensar que o simbolismo circula por 

todos os espaços e departamentos do CMCG e sobre a conduta dos profissionais, 

conferindo maior sentido à lógica guerreira de ação vigente no colégio, já que como diz 

essa mesma militar “não tem isso de ai, meu Deus, e agora!”. Além do mais, confere 

eficiência à profissão docente. 

Pode-se supor também que a composição retratada na imagem 1, que 

apresentamos na página 134, objetiva, além de incutir valores; enfatizar e informar àqueles 

que circulam dentro e fora do edifício escolar que, embora se esteja circulando num 

colégio, este é um ambiente que, conforme já tinha dito anteriormente um militar 

professor, está sob a “égide Militar”, ou melhor, está também sob a égide de uma cultura 

militar.  

Logo, o simbolismo mantido na organização constitui-se em uma manifestação 

de poder, de um poder simbólico, que é mantido pela estrutura - a ordem hierárquica 

funcional e disciplinar - com o objetivo de estabelecer a ordem no colégio. É sobre o 

caráter cultural e simbólico que tem o poder na escola que vamos nos ater a partir de agora. 

Pode-se pensar que o poder simbólico acaba por ser incorporado ao sentimento 

de pertença dos professores na medida em que é valorizado por eles quando narram os 

processos de ensino, quando contam a forma como veem a escola e como entendem que 

uma organização escolar deve ser. Talvez por isso, a militar professora estabelece reflexões 

comparativas, ao dizer, na entrevista anterior, sentir-se “em casa” no CMCG. Assim, as 

atribuições de ordem simbólicas pelo poder que vinculam influenciam as identidades 

narrativas e reflexivas construídas pelos professores.  

Weber (2009) entende o poder nas organizações burocráticas, pela ótica da 

dominação porque ela é um dos elementos integrador, ordenador e mantenedor das ações 

societárias nas organizações. Num contexto simbólico, burocrático e anárquico organizado 

de gestão da ação, a dominação é uma prática comum e constrangedora como conta o 

militar professor, no depoimento a seguir.  
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Alguns militares chamam a atenção, na formação mais rígida. Porque se você 

passa e não o vê ele fala: cadê minha continência militar? Ou se o seu uniforme 

não está adequado ele fala: ó, seu uniforme não está adequado, ou está 

desbotado, ou sua divisa está torta, seu distintivo está torto, ou seu distintivo não 

está mais no padrão, sua boina está velha, seu coturno não está bem engraxado, 

seu cabelo está grande. Pode acontecer isso. Então, como é uma coisa chata, a 

gente zela pra não acontecer isso [para que o corpo, a postura e o uniforme 

sigam/estejam no padrão determinado pela regra e pela norma]. Não ser 

chamado atenção por causa disso. Mas às vezes a gente escorrega e tem uma 

chamada, por alguns militares mais chatos (Entrevista nº 05, militar professor). 

 

Mas, Weber (2009) explica que a dominação também está relacionada com „o 

jeito específico‟ de alguém exercer o poder. O autor se recusa - e nós também - a ver a 

dominação como uma relação dura do tipo mando/obedeça. Todavia, considera que esse 

tipo de compreensão da dominação está presente em muitos campos organizacionais, como 

indica a entrevista do militar professor, que age antes mesmo de receber o mando, talvez 

para minimizar constrangimentos.  

Logo, na dominação, diz aquele autor, está em jogo a capacidade de alguém 

manter a iniciativa das ações e torná-las aceitáveis aos outros, necessitando, em função 

disso, segundo Weber (2009), de um complemento, sem o qual ela se constituirá em 

violência, isto é, no exercício mais elementar, simples e constrangedor do poder que se 

esgota numa determinada consequência. Esse complemento é a continuidade no tempo.  

Tem-se que a dominação a que se refere Weber (2009) requer ainda a aceitação 

que precisa ser traduzida em certas orientações de conduta, por parte de quem atribui algo 

a outros. Essas orientações devem ter como consequência aquela demonstrada 

anteriormente pelo militar professor na entrevista nº 05, de fazer a continência, cuidar do 

uniforme, distintivos entre outros adornos. Outra consequência é a de modificar o 

comportamento imediatamente a atribuição e até mesmo, em muitas ocasiões, se antecipar 

a ela. 

Tal aceitação está relacionada a “regras claras de conduta”, mas apenas regras 

claras não são garantias de que uma orientação será aceita. Por isso, a prática da 

dominação, de acordo com o pensamento de Weber (2009), reivindica do atribuidor 

habilidades específicas pois, na sua prática, deve-se considerar os outros indivíduos a quem 

uma atribuição se dirige, aqueles indivíduos que delas não se beneficiam diretamente, isto 

é, aqueles mais pacientes do que agentes atribuidores, ou aqueles que mais seguem a 

orientação do que as definem, ou ainda os que mais seguem do que têm liderança. 

De qualquer forma, aqueles que exercem a dominação, sendo ou não hábeis 

nesse exercício, o farão, assevera Weber (2009), porque têm uma autoridade garantida, por 
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meio de um estatuto formal-legal. O estatuto formal-legal pode-se configurar numa 

garantia de que o outro atenderá às solicitações do atribuidor.  

 

[...] há esse cuidado todo do superior para com o subordinado, e com os demais 

colegas e eu vejo que é de importância [...] seja na entrada mesmo do colégio, na 

hora da saída, nos intervalos, a todo o momento tem olhares (risos), às vezes a 

gente não percebe, mas tem olhares, tem sim (Entrevista nº 06, militar professor). 

 

Para esse autor, autoridade significa poder formal, que garante a obediência de 

uma ordem pelo outro. Logo, a autoridade relaciona-se, a nosso ver, ao o poder da 

disciplina, já que a disciplina é, para Weber (2009), a probabilidade de se encontrar 

obediência pronta, automática, sem crítica ou resistência a uma ordem. A disciplina 

reivindica mecanismos de monitoramento que como contou o militar professor na 

entrevista anterior oferece garantias de que o subordinado responderá as exigências e 

cederá ao poder formal-legal sem nem mesmo percebê-lo, o que mira, no caso das 

organizações burocráticas, a questão da autoridade burocrática. Essa autoridade burocrática 

é um tipo de poder institucionalizado e oficializado. 

Contudo, para evoluirmos nessa discussão e análise, é preciso ter mais presente 

a questão da aceitação, que torna a dominação indicadora de caminhos de ação e não uma 

relação dura do tipo mando/obedeça e que é garantida pela legalidade da autoridade do 

atribuidor e pela disciplina do sujeito mais paciente.  

Weber (2009) ressalta que não existe poder sem dominação. Entretanto, esses 

dois modos de domínio não são exercidos sem outro elemento, o caráter, a nosso ver, 

problemático, ligado à legitimidade. Problemático porque a legitimidade depende de uma 

aceitação expressa por aquele sujeito que é mais paciente. Sem essa relação: poder, 

dominação e legitimidade, o autor diz ser impossível falar em sociedade e, assim, julgamos 

não ser possível investigar, no interior da organização escolar militarizada, os movimentos 

identitários profissionais dos professores.  

Ao conferir uma tarefa a alguém o (s) sujeito (s) a quem se dirige uma 

imputação pode (m), tendo em vista suas pertenças construídas, ou não aceitá-la, se 

apropriar(em) ou não dela. Podem ainda fazer essa apropriação/aceitação de múltiplas 

formas, tendo em vista interesses específicos que podem revelar toda a complexidade que 

subjaz à aceitação e à legitimação de uma ordem. Na sequência de nossas análises com a 

ajuda dos nossos atores, vamos discutir melhor essa complexidade.  

 

[...] A professora não-militar disse que a ideia de trabalhar no sexto ano não lhe 

agradava, pois, não se entendia com o atual chefe do ano por conta da sua 
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postura extremamente militar. Disse se sentir constrangida e temerosa em negar 

uma atribuição dada pelo oficial. Mas, uma vez que não conseguira seu 

deslocamento para outro ano e, se sentido sobrecarregada porque além de dar 

aulas no período da manha e ter de dar aulas de recuperação no período 

vespertino, tinha que cuidar dos murais da seção, dos murais que ficavam nas 

paredes das salas do ano em que lecionava e ainda tinha que atender os pais dos 

alunos. Então, disse a professora: „Isso não era pra gente fazer está nas normas 

da escola, mas agora a gente está fazendo! Tendo em vista isso argumentou ter 

de recusar a atribuição de assumir o posto de adjunta do chefe do 6º ano. Diante 

da sua recusa a professora relatou que o oficial de forma exaltada lembrou-a de 

que ela estava num Colégio Militar e que, por isso, ela não deveria se recusar a 

cumpri-la. A professora disse não ter concordado com a argumentação do oficial. 

A essa negação a professora contou que o oficial, de forma exaltada, solicitou 

que ela retirasse os seus objetos de trabalho da seção do 6º ano, pois lá ela não 

trabalharia mais naquele departamento (Episódio extraído do relato de 

observação nº 09) 

 

O relato de observação citado faz-nos pensar que, na apreensão do conteúdo 

simbólico e cultural que há na organização escolar militarizada, ocorre, da parte dos 

sujeitos a quem esse conteúdo é atribuído, um duplo fenômeno: há, da parte dos sujeitos, a 

propensão para a reprodução cultural, para a dependência no nível da ação, das dimensões 

simbólicas e dos mecanismos de poder a ela vinculados e, há a propensão de a ação dos 

indivíduos ir, muitas vezes, de encontro aos apertos impostos pela estrutura.  

Interpretações avaliativas com essa natureza que, ligadas à forma 

individualizada com que os sujeitos avaliam e compreendem que uma diretriz deve ser 

posta em ação deixam ver que os mecanismos de poder latentes numa dada interação têm 

caráter relacional/reflexivo e esse mesmo caráter ocorre, inclusive, segundo Dubar (2005, 

2006), sobre os movimentos empreendidos pelos membros do par atribuidor/sujeito mais 

paciente, na estruturação de suas identidades profissionais. Isto porque essas ações, 

exemplificadas pelo relato anterior, revelam que, entre o que se atribui e o que realmente 

pode ser assumido pelo sujeito, há distâncias profundas e estas são muito difíceis de serem 

percorridas por ambos os envolvidos numa interação. Nesse sentido, encontrar 

convergências, entre a identidade para o outro, atribuída com a identidade para si 

construída pelos sujeitos, torna-se uma tarefa delicada e na qual ocorrem mecanismos de 

poder diversos. 

Logo, a propensão/não propensão dos sujeitos para reproduzir/não reproduzir 

uma atribuição dada ocorre não apenas pelas dificuldades que eles encontram, ao tentarem 

se dividir entre uma série de atribuições que não se coadunam com suas pertenças 

construídas. Ela decorre também do fato de suas ações serem respaldadas pelas 

identificações do si que construíram e que desejam ver reconhecidas pelo outro no campo 

do trabalho.  
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Na circunstância posta em evidência no relato anterior, na condição de civil, 

isto é, de não-militar, a professora reivindica a identificação do si pelo oficial e, mesmo 

sabendo que, dentro de certos limites, ela pode se opor a uma atribuição, em nenhum 

momento usou a sua condição de não-militar para justificar a sua recusa à atribuição dada. 

Na verdade, ela apelou para o bom senso, para uma negociação de sua pertença construída 

com a atribuição dada, na medida em que tentou enfatizar que para ela era impossível, 

tendo em vista as atividades que já cumpria, assumir o posto de adjunta do chefe do ano. 

Mas, vale lembrar que a propensão/não propensão dos sujeitos para 

reproduzir/não reproduzir uma ordem dada ocorre ainda porque suas pertenças construídas 

são respaldadas pelos processos formativos pelos quais passaram e pelo aprendizado 

proporcionado pelo exercício profissional dos saberes daí advindos.  

A formação, somada à experiência construída/em construção, lhes 

permitiu/permite construir um sentimento de pertença ligado a uma cultura e a uma 

identidade profissional específica e que, muitas vezes, tem contornos, como conta a 

professora no relato de observação a seguir, que são em grande medida diferentes daqueles 

apregoados pela cultura organizacional formalmente atribuída que espera que o servidor 

civil, inclusive o professor, assuma condutas e forme arranjos hierárquicos comuns de 

serem mobilizados pelos militares, isto é, que mostre uma postura de assemelhação a 

condição do militar.  

 

O Cel., subcomandante da escola durante a formatura, convidou os professores 

não- militares a se posicionarem em fila e a se colocarem diante do corpo de 

alunos ao lado do palco e em pé. Como era verão o sol já estava alto. A 

professora disse que se recusara a atender ao Cel. e se colocou numa posição de 

retaguarda, afastada do grupo, próximo a um banco e na sombra, [...] o Cel se 

dirigiu a ela querendo obrigá-la a voltar ao local orientado. Ela não o atendeu! 

Ele, diante da recusa disse que faria uma “parte” comunicando o fato para o 

comandante e que a professora seria convidada a dar esclarecimentos. Diante da 

atitude do oficial a professora disse não haver problema, que o oficial podia fazer 

o que quisesse, já que dali ele não sairia. Argumentou que não tinha que atender 

a esse tipo de atribuição. Argumentou ainda que o oficial sabia disso. Relatou 

que esperava apoio dos professores, que eles também se recusassem a ficar no 

sol, mas apenas [um] professor a apoiou ficando junto a ela. Disse ter ficado com 

muito receio, mas que mesmo assim ficou lá, não obedeceu à determinação. A 

professora lembrou o oficial que sua função era a sala de aula e as atividades 

relacionadas com a sala de aula: „funções e atividades de cunho militar eu não 

devo cumprir, isso é para o militar‟ (Episódio extraído do relato de observação nº 

17). 

 

Tendo em vista o fato de o professor não responder positivamente a 

assemelhação ganha vigor, na escola investigada, apreciações, críticas e conflitos entre os 
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profissionais e essas observações críticas e conflitos escondem um jogo de forças entre os 

representantes da estrutura- os militares - e os docentes não-militares.  

Tal fato cria no CMCG diversas lógicas e estratégias de atuação e de respostas 

às atribuições por parte dos trabalhadores. Todavia, são essas lógicas de ação, criadas a 

partir da prática da estrutura e que podem levar à promoção, alteração e redefinição 

significativa da norma e da cultura já consolidada, que mostram que os trabalhadores 

reivindicam para si o protagonismo no ensino e na ação de fazer compor a cultura 

profissional elaborada com a cultura organizacional historicamente construída.  

Os relatos anteriores exemplificam interações sociais e profissionais que põem 

em evidencia a distância entre as representações que elaboram os professores sobre o papel 

do docente e o que impõe a organização, deixam ver lógicas e estratégias de ação diversas 

sendo movimentadas na escola, em função da prática do poder hierárquico e disciplinar.  

As respostas que os professores dão às reivindicações de adesão, por ocasião 

das formaturas semanais, ao conjunto de códigos de conduta relacionados à etiqueta militar 

que orientam a todos a respeitarem a demarcação prévia dos espaços comemorativos; que 

sejam colocados em prática todo um protocolo e um cerimonial específico e da ordem 

militar reforçam essas distâncias. 

A demarcação, o protocolo e o cerimonial cumprem o objetivo de incutir em 

toda a gente o respeito às honrarias militares. Mesmo havendo a atribuição ao professor 

civil (o não-militar) de assemelhar-se ao militar professor, durante a formatura fica 

marcada a clivagem de toda a gente, inclusive entre os próprios militares, por exemplo, 

entre os oficiais de postos diferentes, entre os militares professores e também entre estes e 

os demais profissionais não-militares
48

. Tal clivagem, aliada à atribuição que orienta como 

cada elemento deve se comportar
49

, indica que as regras cumprem o objetivo de manter a 

coesão organizacional.  

Logo, em muitos dos eventos que acontecem na organização escolar 

militarizada, pode ocorrer de alguém (o ser atribuidor) tentar convencer, como fez o oficial 

                                                           
48

 No caso dos oficiais, o posto determina a formação de grupos distintos, ou seja, grupos de sargentos, grupos 

de tenentes, grupos de coronéis, formando os não-militares grupos em separado dos militares e específicos, 

porem, sem nenhuma distinção, entre os não militares, de antiguidade ou qualquer outra categoria militar. 
49

 Por exemplo, é solicitado que o profissional não-militar fique um pouco mais à frente, diretamente do lado 

esquerdo do palco (ver imagem 2 p. 135). Entretanto, o documento Instrução Geral (6001) que 

regulamenta as atividades dos servidores não-militares, não- prevê a participação desses profissionais 

nessas ocasiões, pois são atividades atribuídas exclusivamente aos militares. Mas, quando presentes, os 

não-militares não precisam ficar em forma, como ficam os militares. Contudo, devem compor uma 

organização respeitosa. O documento consultado não faz menção à necessidade de os não-militares 

ficarem em fila e em local específico no dispositivo.  
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no relato de observação nº 17 exposto anteriormente, o outro (o sujeito mais paciente) da 

importância dos problemas para os quais o atribuidor diz ter uma solução, ou que ele 

considera ser importante num determinado momento, via exercício unilateral do poder, por 

meio de atos de dominação exercidos no seu sentido mais elementar, o de mando/obedeça 

(WEBER, 2009).  

A prática desse poder não exige do sujeito, representante formal da estrutura, 

habilidades mais elaboradas para solicitar algo a/de alguém e, como no caso do CMCG, se 

trata de dois grupos (o militar e o não-militar), com percursos profissionais e culturais em 

grande medida distintos, instalou-se o conflito, já que não houve correspondência entre a 

pertença construída pelo sujeito mais paciente com a atribuição dada pelo outro.  

Por isso, situações como a relatada expõem um quadro declarado de 

infidelidade à ordem. Então, por meio do exercício, muitas vezes desastroso, da autoridade 

formal-legal que lhe foi conferida, o oficial - indivíduo que na situação anterior é quem 

atribui algo a alguém -, procura impor, pela força, que o professor não-militar demonstre 

uma maior aceitação das normas, regras, crenças e valores militares. 

Essas situações expõem ainda a tentativa de, por esse mecanismo de 

mando/obedeça, unificar grupos profissionais portadores de crenças distintas, de colocar o 

não-militar na condição de assemelhado ao militar e, por meio dessa assemelhação tentar 

planificar crenças distintas, ter garantias de que os professores não-militares responderão 

pacificamente às prescrições.  

Essa forma de atribuir tarefas exemplifica mais uma vez a imposição de um 

modo de o professor se socializar profissionalmente, segundo os requisitos da socialização 

societária (DUBAR, 2005), uma vez que, no limite da imposição e dentro de um quadro 

cultural, hierárquico e disciplinar da ordem militar, a professora em questão, no relato nº 

17, deveria fazer como fizeram todos os demais, ou seja, deveria exibir um movimento de 

aceitação à ordem, apesar das queixas e discordâncias em relação a essa ordem. 

Mas, considerando o caráter escola do CMCG, o fato de os professores 

afirmarem declaradamente que ser um servidor civil não significa ser um militar o 

exercício do poder pelo viés da dominação para ser legitimado deve ser praticado, como 

ressalta Weber (2009), usando-se de habilidade e jeito. Só assim pode-se conseguir do 

sujeito a quem se confere algo uma aceitação voluntária. 

Para tanto, ele deve usar uma ação de convencimento do outro (o sujeito mais 

paciente) sobre a importância dos problemas e das soluções que esse atribuidor diz ter a 
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uma dada situação. O sucesso dessa ação de convencer o outro é proporcional ao 

conhecimento que o atribuidor tem de si, do outro e do próprio problema. É proporcional 

também à habilidade dele de mobilizar a estrutura a qual ambos respondem, em prol do 

convencimento do outro. Essa forma habilidosa e mediada por conhecimentos diversos 

poderia ser guiada, pela feitura do “perfil” de cada profissional para, mediante esse perfil, 

melhor orientar as ações na organização.  

Nesse caso, o exercício eficaz da autoridade legal do atribuidor será 

dependente do entendimento mais alargado das interações sociais e pelo conhecimento e 

exercício flexibilizado da logística que uma determinada ação encerra. O atribuidor diz, na 

entrevista a seguir, solicitar tarefas ao sujeito mais paciente com requisitos dessa natureza.  

 

[...] Claro que o civil às vezes gosta de estar gerenciando alguma coisa [...], por 

exemplo, a Luzia
50

, ela gosta de gerenciar as coisas, é da natureza dela essa 

liderança espontânea, então ela, ela foi voluntaria do TI [Trabalho 

Interdisciplinar], que é uma coisa chata, que as pessoas não gostam, ela gosta, 

mas é satisfação dela. A Cida gosta de mexer com negócio de folha de ponto, é 

uma pessoa organizada então. Então o professor é participativo, se convidar se 

convidar, para participar de uma determinada equipe, tranquilamente ele ta aqui. 

Concurso de admissão, ele tá aí, pra ajudar, até no domingo, no sábado, é muito 

participativo, o professor (Entrevista nº 05, militar professor). 

 

Uma autoridade guiada pelo conhecimento da situação-problema e por uma 

maneira - cuidadosa, criteriosa e mais habilidosa - pode fazer com que o outro (o sujeito 

mais paciente), possivelmente, não perceba o exercício do poder como ato de dominação 

do tipo mando/obedeça.  

A autoridade, sendo exercida de forma mais dialogada e mediante o 

reconhecimento da possibilidade e das impossibilidades dos indivíduos de exercerem uma 

determinada atividade, pode levar a um exercício menos unilateral do poder. Tal exercício 

pode fazer com que uma atribuição seja reconhecida pelo outro como importante de ser 

cumprida. Pode levar ainda à legitimação de uma ordem e da própria autoridade do 

atribuidor, dado o reconhecimento pelo outro da importância e relevância para o trabalho 

que tem uma determinada atribuição. Ele a reconhecerá como importante, a atividade a ser 

desenvolvida de forma natural, porque ela é, pelo menos temporariamente, a solução para 

os problemas decorrentes no/do arranjo de que fazem parte os profissionais. 

Nesse segundo caso, o eu - o que parece ter “jeito hábil” na arte de influenciar - 

tenta, possivelmente com sucesso, mediante um mecanismo de diálogo negociado, 

                                                           
50

  Os nomes dados aos entrevistados são fictícios.  
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promover trocas e, assim, ter, além da sua autoridade legitimada, a sua identidade 

profissional reconhecida.  

Por esse mecanismo de troca negociada do poder, da autoridade e da 

dominação, não é negada a autoridade e a pertença do sujeito paciente. Na verdade, por 

meio desse mecanismo, os atores podem negociar de forma a relativizar o poder 

hierárquico de um posto sobre outro, do cargo e do domínio do mais antigo sobre o mais 

moderno. Assim, os sujeitos podem reforçar uma posição, intencionando melhorar, 

resolver e até mesmo regular, eles próprios, os problemas efetivamente percebidos de 

modo muito mais natural e voluntário que forçado.  

No desenrolar das negociações, pode ocorrer a sutura de interesses, de visões 

divergentes e de união, dentro de certos limites, das culturas profissionais historicamente 

construídas. Pode haver inclusive um maior diálogo entre a identidade pelo outro atribuída 

com a identidade para si construída pelo sujeito a quem uma atribuição é dirigida. Nesse 

processo são selecionadas as estratégias e as formas de exercício do poder elaboradas que 

são oportunas aos problemas que uma dada situação abarca.  

Por esse mecanismo de comercializar a estrutura com a ação, não é negado o 

saber de nenhum sujeito envolvido numa situação-problema e nem tampouco as 

identificações construídas/em construção, mas busca-se, de um e de outro sujeito, um 

conhecimento mais eficaz para o problema com o qual eles se deparam e o qual reflete-se 

no movimento que os indivíduos impõem a construção de suas identificações. 

Essa forma compósita de conduzir as interações profissionais, de negociar o 

poder na interação socioprofissional, confere a ambos os envolvidos numa situação 

garantias provisórias de suas identificações construídas/em construção, num quadro de 

interação mais harmônico, mas que não deixa de levar os sujeitos, no processo de construir 

suas identidades profissionais, a viver certa crise.  

A crise nas identidades dos sujeitos ocorre pelas discrepâncias existentes entre 

o que os indivíduos construíram para si e aquilo que estão construindo na relação com o 

outro. Seja num quadro de maior embate, seja num quadro mais harmônico, a crise é, 

segundo Dubar (2006), o elemento motivador das reelaborações das identidades 

construídas pelos sujeitos.  

De qualquer forma, o processo de compor a estrutura com a ação, de ora 

reproduzir, ora criar de forma mais autônoma sentidos, lógicas e estratégias de ação em 
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contextos em que há elementos simbólicos e culturais de ordem militar nos faz incluir o 

CMCG no modelo cultural de organização apresentado por Torres (2004).  

A autora defende a ideia de que a interação dialética entre a estrutura e a ação 

não pode ser pensada sem levar em conta a cultura escolar. Mas essa cultura não deve ser 

pensada como reflexo ou tradição direta da estrutura e nem tampouco como produto de 

uma cultura profissional forjada ao longo do tempo a partir das interações humanas. Deve-

se pensar no diálogo entre as culturas elaboradas e a estrutura; nas interconexões possíveis 

entre elas.  

Logo, além de um modelo gestor díptico porque burocrático-anárquico, o 

CMCG também é perpassado por um modelo cultural que é resultado da ação analítico- 

interpretativa que os professores fazem da estrutura, dos símbolos e da cultura aos quais 

estão subordinados.  

Essa forma tríptica de orientar a ação docente é atestadora, apesar das críticas 

que dela fazem os professores de uma cultura e de uma identidade profissionais ligadas ao 

trabalho de excelência. É também responsável por atestar a construção pelos professores da 

identidade profissional compartilhada e pela edificação de uma identidade profissional que 

nomeamos de compósita. 

De qualquer forma, o maior ou menor impacto da cultura organizacional 

formalmente atribuída sobre a construção das identidades profissionais de nossos atores, 

em especial da identidade compósita, ocorre na medida em que as normas e regras fazem o 

controle normativo e jurídico das ações. 

Nessa direção, pode-se pensar, como assinala Torres (2004), que os docentes, 

ao praticarem uma ordem imposta, ao endossarem/não endossarem uma simbologia 

específica e uma cultura formalmente atribuída, deixam visível na organização de que 

fazem parte inúmeras ações, inúmeros espaços de manobras e jogos de poder. Esses 

espaços continuamente movimentados pelos atores, na tentativa de compor culturas, regras 

e normas de ação, tornam a organização, como lembra Friedberg (1993), um sistema em 

ação constante.  

Novamente, julgamos Weber (2009) como um importante referencial para o 

alargamento dessa compreensão das influências do contexto organizacional sobre o 

movimento de construção da identidade profissional compósita num contexto de poder 

mando/obedeça e relacional/reflexivo e a entender a socialização construída pelos sujeitos 

nesse contexto. Vamos discutir melhor essas questões nos trechos que se seguem.  
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Vimos, no conjunto dos depoimentos explicitados dos professores que o 

CMCG vincula o tipo mais moderno de dominação desenvolvido no campo de trabalho 

especializado. Essa dominação compreendida em um duplo sentido, mando/obedeça e 

relacional/reflexivo relaciona-se com o que Weber (1982) denomina de dominação 

racional legal. Ela se constitui em um meio de se transformar uma ação social comunitária 

- interpretada por Dubar (2006) como socialização profissional comunitária - em ações 

sociais societárias - interpretadas pelo autor como sendo uma socialização profissional 

societária. 

Mas, essa cadeia de interações estabelecidas pelos sujeitos no interior das 

organizações e que encerram práticas de poder elementar (mando/obedeça) e práticas de 

poder relacional/reflexivas podem ser relacionadas às questões de autoridade discutidas por 

Weber (1982). 

Assim, numa organização tradicional, como a que estamos investigando e onde 

predominam características patriarcais e patrimonialistas e uma prática de poder 

mando/obedeça circula a autoridade tradicional. Mas, no CMCG, organização gerida, 

como vimos, pela legitimação das leis, circula também outro tipo de autoridade apontada 

pelo autor: trata-se da autoridade legal-racional. Circula, ainda, já que em seu interior são 

recorrentes normas impessoais e uma racionalidade na adequação dos meios aos fins e se 

tem práticas de poder relacional/reflexiva, o tipo mais comum de autoridade, trata-se da 

autoridade burocrática. Mas Weber (1982) nos apresenta ainda outro tipo de autoridade 

que, no caso do CMCG, também relacionamos a prática de poder relacional/reflexiva. 

Trata-se da autoridade carismática, em que há a predominância de características 

arbitrárias e personalísticas.  

Ora, não podemos deixar de neste momento estabelecer ligações dessas 

tipologias de poder e de autoridade mostradas por Weber (1982), e das quais algumas 

ocorrem no CMCG, com as considerações de Dubar (2006) quanto à socialização 

profissional societária e comunitária.  

A socialização profissional comunitária de Dubar (2006) ligar-se-ia, então, à 

ação social que Weber (2009) diz repousar em hábitos tradicionalmente arraigados e que 

dizem respeito aos laços genealógicos, à herança cultural e aos costumes secularmente 

elaborados por uma comunidade. Ligam-se ainda à ação social, que resulta de uma 

identificação por parte de um coletivo a um líder, portador de um carisma, de 

características afetivas específicas às quais os sujeitos naturalmente se apegam. 
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Relacionam-se às práticas de poder relacional/reflexiva e à autoridade tradicional e à 

carismática.  

No caso da socialização profissional societária de Dubar (2006), a qual é 

defendida pela estrutura organizacional do colégio que estamos investigando, poderíamos 

aproximá-la primeiramente das práticas de poder mando/obedeça e que Weber (1982) 

relaciona às ações dotadas de valores racionalmente determinados, fincados em crenças e 

em uma conduta ética que supõe a obediência às ordens ou demandas que, na opinião do 

agente, lhe são obrigatórias; em segundo lugar, as aproximaríamos das ações que, segundo 

o autor, os sujeitos mobilizam, tendo em vista os fins, os meios e as consequências de suas 

ações. Circulam, portanto, nessas formas de socialização, as autoridades racional e a 

burocrática.  

Mas, vale lembrar que Weber (2009) ressalta que esses tipos de práticas de 

poder e de ações sociais - interpretadas por Dubar (2006) como socialização profissional 

societário-comunitária- e das quais derivam quatro formas de identificação - cultural, 

reflexiva, estatutária e narrativa-, são dinâmicas e, dependendo do período histórico 

considerado, do tipo de grupo social, nação e organização que se investiga, pode haver a 

predominância, durante certo período, de uma socialização e práticas de poder e de 

autoridade específicas e também a passagem, dentro de um mesmo grupo social, de um 

polo socializador e formas de poder a outro, isto é, de uma socialização societária a uma 

socialização comunitária e vice-versa.  

Contudo, num contexto em que há normas e regras, mecanismos de poder, 

autoridade e dominação de ordem hierárquico-disciplinar e cultural militar, em que se têm 

categorias diferenciadas de trabalhadores que assumem postos específicos que são 

classificados segundo critérios também específicos (mais antigo/mais moderno) não se 

pode pensar os processos de socialização profissional como sendo dados por uma forma - 

societária - ou outra - comunitária. Não se pode pensar também que os sujeitos apenas 

trafegam de uma socialização a outra, tendo em vista as necessidades do trabalho e os seus 

próprios interesses.  

Não se pode afirmar também que as identidades profissionais dos sujeitos são 

derivadas do fato de esses sujeitos se situarem em um ou outro polo socializador e que 

essas identidades derivam do sucesso/insucesso deles de fazer a passagem de um polo 

socializador a outro tendo em vista seus interesses e necessidades. 
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Vimos alimentando, ao longo de nossas análises, para atender o nosso objetivo 

de investigar como se estruturam os movimentos identitários de professores que estão 

subordinados a um conjunto de normas e regras de orientação da ação que incluem formas 

de poder decorrentes dos princípios ligados à hierarquia e à disciplina militar, aliando-os 

aos pressupostos teóricos sobre as micropolíticas do cotidiano, a ideia de que num contexto 

assim evidenciado há outro mecanismo de socialização profissional em ação que é 

responsável pela construção por nossos atores das formas identitário-profissionais de 

excelência, compartilhada e compósita que apresentamos. 

Nomeamos esse outro mecanismo socializador de socialização profissional 

compósita e, mais à frente, aprofundaremos com a ajuda dos nossos atores nossas 

discussões sobre ele. Mas, desde já lembramos que esse mecanismo socializador requer, 

como já havíamos mencionado e indicado, que haja continuamente entre os sujeitos que 

interagem socioprofissionalmente trocas negociadas pois elas valorizam a complexidade 

das relações humanas e relacionam-se diretamente com as práticas de poder e exercício da 

autoridade, porém, formas de domínio mais fluidas, flexíveis e relacionais, portanto, 

formas de poder dotadas de certo dinamismo. 

Em resumo, mostramos nesta seção deste capítulo que, no CMCG, ocorre um 

modelo gestor tríptico e que a dinâmica da gestão na orientação da ação do professor, 

tendo por base esse modelo, e a hierarquia e a disciplina militar encerram práticas de poder 

que estão ligadas à dominação entendida em seu duplo sentido: um prática elementar do 

tipo mando/obedeça e uma prática que exige condutas habilidosas porque levam em 

consideração o caráter relacional das interações e a capacidade reflexiva dos sujeitos. 

Sinalizamos, em nossas análises, que essas práticas de poder são mais efetivas na obtenção 

da legitimidade da autoridade e por consequência de uma norma e de uma regra.  

Logo, há indícios neste tópico de que uma identidade profissional guiada por 

formas compósitas de interação que preveem maior diálogo da estrutura com a ação e 

ensina que se identificar e obter recursos para conseguir maior valorização ao sentimento 

de pertença construído pelo professor supõe estabelecer uma ou muitas formas de negociar, 

de dialogar o eu e o(s) outro(s), entendendo que o eu e o(s) outro(s) pode (m) ou não, nesse 

diálogo, manter suas pertenças construídas.  

Mas, considerando que o eu e o outro sempre se pressionam mutuamente e que 

por isso estão sujeitos a crises, que possibilitam ou não a evolução, pensamos que o 

sucesso das negociações, com vista à construção de uma identidade profissional compósita, 
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dependerá da forma como ambos os sujeitos, no processo de negociar e de gerenciar 

micropoderes, compõem suas ações com as normas e regras a que estão sujeitos no campo 

de uma atividade. 

Contudo, veremos no tópico a seguir que o que tem ocorrido, quando os 

professores não-militares e os militares professores tentam compor a estrutura com a ação 

no CMCG, é que, mediante o fracasso das negociações estabelecidas entre eles e a 

estrutura englobante de suas ações, um sujeito faz, em umas vezes obrigado e em outras 

voluntariamente, uma inversão momentânea das condutas, isto é, o professor não-militar 

coloca-se no lugar do militar professor. Todavia, o inverso também é válido.  

 

 

3.5.3 O mecanismo de inversão de condutas: estratégia adaptativa de resistência aos 

apertos da estrutura 

 

O relato a seguir colhido numa entrevista de uma professora não-militar é 

representativo da inversão de condutas conferida, já que em certas ocasiões, é solicitado 

que o professor não-militar assuma condutas, posturas e responda a determinações ligadas 

ao caráter militar da escola.  

 

[...] coisa que me incomodou, acabou o expediente, todos nós saindo do colégio, 

chegamos ao portão, o portão trancado, tanto de saída de carro, como de saída de 

pedestre, aí o sargento virou pra mim e disse que eu não podia sair. Aí eu falei 

que meio-dia acaba o expediente. Ele disse que não! Que não deu o toque de 

final de expediente e o oficial de dia não fez a vistoria na sala de armas. 

Ninguém sai de dentro do colégio. Não sai, enquanto o oficial de dia não liberar. 

Aí o aluno sai e eu não? Eu me senti tolhida no meu direito de ir e vir. [...] Eu 

acho que assim, uma coisa é segurar o militar aqui dentro, porque ele tem que 

ficar, porque ele é militar, porque ele usa arma. Outra, sou eu, que sou civil 

(Entrevista nº 04 professora não-militar). 

 

É comum segundo Sá (2002) a organização solicitar do profissional maior 

isomorfismo com as normas e regras e exigirem do trabalhador maior compreensão da 

cultura e do simbolismo que elas vinculam. Mas, ao que tudo indica, a forma como essa 

solicitação é disseminada, no CMCG, é entendida como uma violação dos direitos do 

trabalhador.  

O autor explica que a atribuição de maior isomorfismo do trabalhador com as 

normas organizacionais é compreensível, pois com essa ação, a entidade avisa ao 

profissional que certos modelos culturais e comportamentais e que a opção por 
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determinadas formas de estruturar as ações ocorrem, sobretudo, porque se apresentam 

como a forma mais correta de fazer as coisas e quanto mais o indivíduo se ajustar às 

prescrições, maior será a legitimidade pública da organização, resultando dessa legalidade 

ganhos, apoios e recursos mútuos.  

No depoimento exposto anteriormente e até mesmo no relato de observação nº 

17 que exemplificam a tentativa da organização de conseguir da parte do profissional 

maior isomorfismo com o que prescreve a estrutura, vemos ocorrer conflitos porque há, 

nas duas situações, tentativas de se assegurar, por coerção, portanto, via dominação no seu 

sentido mando/obedeça, que o professor não-militar exiba uma resposta considerada como 

padrão no estabelecimento. Mas trata-se de uma resposta-padrão comum de ser esperada 

do militar e não do professor.  

Contudo, a atribuição do isomorfismo via exercício coercitivo é um ato 

desastroso e ineficaz porque os sujeitos frequentemente reagem como fizeram os nossos 

professores não-militares e não respondem pacificamente a essa prática elementar do 

poder. Na verdade, os sujeitos acabam por subverter as ordens com tal natureza porque, em 

certas ocasiões, os preceitos militares se sobrepõem às pertenças construídas em outros 

contextos sociais e de trabalho.  

Entretanto, o episódio narrado a seguir é representativo de que, nas situações 

que envolvem o ensino, que dizem respeito à configuração professor/aluno e os entraves aí 

inerentes, o isomorfismo é posto em prática pelo profissional.  

 

[...] Um dia uma aluna chegou na porta da seção e disse assim: Luzia vem cá! Eu 

falei: como é que é? É Luzia, vem cá? Falei! Não, filhinha! Professora Luzia. Eu 

não sou sua amiguinha! Eu não sou sua irmãzinha! Eu sou sua professora! Eu 

sou professora do Colégio Militar de Campo Grande! A senhora pode falar 

comigo professora Luzia? Fiz ela repetir, ai eu fui lá, na porta, e atendi ela. [...] 

Essa instituição pede isso. [...] Aqui se exige que o aluno respeite o professor o 

pai respeite. O pai, por mais que ele não goste do seu trabalho, que ele critique 

sua forma de trabalhar, ele te respeita quando ele fala com você, ele não te trata 

mal, não te ameaça. Coisa que lá fora o professor enfrenta. [...] Embora eu às 

vezes faça isso, como o major brigou, eu disse: ah, major, mas a patente do 

senhor é superior à minha, o senhor é supervisor escolar! O senhor é major, meu 

chefe (Entrevista nº 04 professor não-militar). 

 

A professora não-militar, em sua narrativa, deixa claro reconhecer as normas, 

as regras, a cultura e o simbolismo da ordem militar como sendo facilitadores da ação de 

educar a criança e de obter dela e, inclusive dos pais, o respeito e o entendimento da 

autoridade do professor. Via essa adesão, a professora não-militar emite uma “resposta 

positiva” aos mecanismos de poder assentes na ordem simbólica militarizada e, por 
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consequência, exibe uma conduta profissional muito peculiar, que é comum de ser posta 

em prática pelo militar professor ao longo das interações que mantêm na escola.  

Esse mecanismo em que o professor não-militar exibe comportamento que se 

assemelha à típica conduta do militar e que, nas situações que envolvem a relação 

professor/aluno, tornam-se eficientes, atestam a autoridade do professor perante o discente 

no ambiente de aprendizagem. 

Essa adaptação da conduta do professor demonstra uma adesão pacífica a 

assemelhação que lhe é atribuída. Essa forma de se comportar exibida pela professora não-

militar é representativa de que, em determinadas circunstâncias, ocorre a inversão da 

conduta profissional do professor não-militar, que passa a assumir em benefício do sucesso 

da identificação para si (que diz respeito àquilo que o eu reivindica e diz ser seu, como 

sendo ele mesmo) condutas próprias do oficial. A assemelhação é para nós um recurso 

requerido pelo professor não-militar para compor com a norma e a regra mais militarizada 

em benefício do ensino.  

Trata-se, pois, de uma aceitação da atribuição de se assemelhar que é 

estratégica, pois serve para o professor ajustar as atribuições com as suas pertenças em prol 

do sucesso da relação professor-aluno. Logo, possibilita a construção de suas identidades 

sociais e profissionais num quadro compósito de socialização profissional. Além do mais 

tal forma de adesão facilita porque potencializa o ensino e minimiza o efeito da dominação 

mando/obedeça, o papel do professor não-militar na sua adaptação à estrutura.  

A adesão voluntária do sujeito não-militar ao modo de ser do militar é 

requerida porque, em muitos momentos, a configuração professor/aluno reivindica, como 

explicou a professora na entrevista anterior, maior formalidade, pois esse arranjo sendo 

social requer, além do respeito mútuo, o cumprimento dos papéis de cada membro da 

interação. Essa é uma compreensão que muitas vezes a criança, o jovem e, mesmo os 

próprios professores, não entendem.  

Considerando que identidade relaciona-se ao mesmo tempo e, como ressalta 

Dubar (2006), com aquela(s) característica(s) que são específicas de um sujeito (diferença) 

e com atributos que ele compartilha (igualdade) com outros seres, as condutas assumidas 

pela professora não-militar servem-lhe como recurso que lhe permite compor 

estrategicamente uma ação particular que fora construída em outro contexto, por exemplo, 

no contexto não-militarizado, com as ações próprias de um contexto militarizado. 
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A assemelhação é assumida somente nos processos de ensino. Nas situações 

que não envolvem diretamente a relação professor aluno, os professores não-militares, 

como já foi destacado, se recusam enfaticamente a endossar atribuições de condutas e de 

desempenho de papeis ligados especificamente a vida militar, porque entendem que há, em 

muitas situações, da parte do oficial, a incompreensão do fato de que o servidor civil é um 

não-militar. 

Encontramos indícios de que o inverso também ocorre. O militar professor, 

também, voluntariamente, acaba, em certas circunstâncias, naquelas que não dizem 

respeito ao ensino diretamente, a demonstrar mecanismos de fuga ao que prescreve o 

regimento militar e a “esquecer” que ele é antes de tudo um oficial. Em muitas das 

interações sociais e profissionais nas quais se envolvem dispensam parte da rigidez que a 

hierarquia e a disciplinar militar exigem, tanto que é comum de os militares, no CMCG, 

aderirem a formas de conduta permeadas por uma maior informalidade e flexibilidade, tão 

comuns de serem observadas nas interações ocorridas no mundo não militarizado.  

Acreditamos que os depoimentos a seguir são indicativos de que tal mecanismo 

de inversão das condutas do militar professor e das circunstâncias em que esse mecanismo 

é posto em ação.  

 

Eu tive a grata satisfação de ver que em nosso colégio, não há essa grande 

divisão de prof. A ou prof. B, militar ou civil, todos carregam a mesma dinâmica, 

a integração é grande,[...] Então, isso é muito construtivo para o professor. Entre 

a seção de ensino ou entre os professores nos vemos que a hierarquia ela é bem 

planar. Você é tenente, você é capitão, você é civil, você é menos, você é mais? 

Não! Todos são profissionais da sua área de atuação (Entrevista nº 08, militar 

professor). 

 

[...] Às vezes, o que a gente nota, é que alguns civis, se sentem perfeitamente à 

vontade com a gente. A gente é colega mesmo! Você vê que ele está te 

enxergando como professor, você sabe o que o professor passa. Então a gente se 

identifica nesse ponto, e o civil deixa de ser um critério, a gente é colega! Então 

tem isso. Tem uns colegas bem legais, você conta com eles como colegas de 

trabalho mesmo, porque eles se colocam no seu lugar, e você também pode se 

colocar no lugar deles, então cria uma empatia, facilita sua interação, agora, 

outras vezes não (Entrevista nº 07, militar professor). 

 

Eu sinto que a gente aqui, tanto militar quanto civil, a gente tem um 

entrosamento muito legal, a gente se gosta muito, considera muito um ao outro, 

auxilia muito um ao outro e para pra conversar, aquele encontro, faz uma piada, 

interage, ri. Não há uma tensão, ate os próprios militares de arma que são 

impagáveis também eles acabam se contagiando por esse clima bom que tem no 

colégio, tanto dentro quanto fora da seção (Entrevista nº 05, militar professor). 

 

A inversão de conduta reivindicada por nossos atores ocorre porque todos, 

militares ou não, se assumem professores e porque reconhecem haver no CMCG uma 
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cultura profissional asseguradora de um exercício profissional de excelência. É 

representativa do ponto de vista de que o exercício compósito da estrutura com a ação com 

o objetivo de construir uma identidade profissional compósita na escola, é possível.  

Isto porque o mecanismo de assemelhação, principalmente a assemelhação do 

militar com o não-militar é mais perceptível nas interações que ocorrem no espaço dos 

departamentos de ensino. Além do mais, esses locais são considerados pelos docentes, 

como exposto na entrevista a seguir, proporcionador de interações contínuas de caráter 

mais compartilhado e descontraído, já que neles fica visível que o olhar disciplinar 

afrouxa-se mais.  

 

Ótima, gosto muito da minha seção, acontece umas coisas muito engraçadas [...] 

não dá nem pra te contar é sobre tudo, porque o que acontece, qualquer 

palhaçada, por exemplo, ontem de tarde, eu perguntei, alguém já fez o PET? Ai 

alguém falou, ah eu fiz o PET e as mãos (risos), aí já começa, né, são essas 

coisas assim, daí já começa todo mundo rir, e brincar e daqui a pouco já está 

todo mundo tomando café, que tem uma cafeteira, sabe, acho bem legal, acho 

muito doido (Entrevista nº 07, militar professora). 

 

Logo, ao que tudo indica, há também representações do trabalho e das ações 

temperadas por um clima de maior “coleguismo” e de maior descontração, tanto que, no 

decorrer de suas atividades nos departamentos de ensino, o professor, como enfatiza a 

militar professora na entrevista anterior, faz apreciações cômicas, todavia críticas, das 

determinações.  

Tal clima, que ameniza e até mesmo oculta, pelo menos no nível intra-

departamento de ensino, o caráter de diferença existente entre a identidade do militar com 

a do não-militar e vice-versa adquire maior concretude, segundo os depoimentos a seguir, 

na medida em que parece reduzir, flexibilizar a prática do poder que legalmente tem uma 

categoria sobre a outra, às vezes esconde inclusive a própria relação antigo/moderno.  

 

Todas as pessoas da seção, do chefe ao professor mais novo, seja militar, seja 

civil, não há essa separação! Eu não sinto essa separação aqui, embora eu tenha 

ouvido, que há colégios militares em que até a sala do professor, essa é a sala do 

professor militar, civil não entra. Tem colégio militar que é assim, militar é 

militar, civil é civil, existe uma rixa entre um e outro. Aqui não, aqui não importa 

a farda que se vista, se é a branca, como eu digo, [o professor se refere ao jaleco 

branco] ou se é a verde, todo mundo é professor, a gente é muito amigo. Eu sinto 

aqui uma união muito grande, não importa o vínculo que você tenha, e são 

vários, tem o QCO, tem a AMAN, tem professor civil, professor militar, 

professor contratado, professor temporário. São 4, 5, 6 tipos de profissionais, 

mas no dia-a-dia. Não existem esses 5, 6. Só no papel está qual a sua função. Eu 

sou tenente temporário, eu sou oficial QCO, oficial AMAN, sou professor civil, 

sou professor militar, na hora do vamos ver, isso não existe (Entrevista nº 04, 

professora não-militar). 
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Antes de ser militar eu sou um ser humano e ainda por cima professora. Aí já 

começa a rir porque juntando tudo, começo a rir! Porque você tem que dar esse 

retorno, às vezes, a pessoa enxerga tudo perfeito, e não é! Você tem alguns 

poderes, tem algumas áreas de atuação, mas não é dessa maneira assim ilimitada, 

ele é subordinado pra uns, subordinados pra outros. Então, às vezes as pessoas 

fazem uma idealização sua. Ah, como militar eu esperava que você fizesse isso! 

Ah, mas como militar, ninguém espera isso de um militar. Isso é uma coisa meio 

fantasia da cabeça, sabe (Entrevista nº 07, militar professora). 

 

Essa inversão de conduta, estabelecida entre o professor não-militar e o militar 

professor e vice-versa que leva a uma maior assemelhação de distintas categorias e que tem 

reflexos nas formas como nossos atores se identificam profissionalmente, esconde ainda o 

caráter relacional do poder, da autoridade e da dominação na organização.  

Logo, quando está em jogo o papel de ensinar e quando os professores estão no 

interior dos departamentos de ensino, diz declaradamente a professora não-militar em sua 

entrevista nº 04, e insinua [talvez em função de sua identidade de militar] a militar 

professora na entrevista nº 07, todos usam a mesma “farda”- a farda de professor. Mesmo 

que para uns a estrutura imponha, conforme se pôde ver nas entrevistas anteriores, que a 

farda seja branca, e para outros que ela seja verde. Vale lembrar que no ambiente de 

aprendizagem a farda de todos é a branca e, portanto, todos compartilham elementos de 

aproximação de suas identidades profissionais.  

Como já dissemos, a ação do não-militar de assumir-se nas ocasiões em que 

está em jogo o papel de professor, ser um assemelhado, profissionalmente, do militar 

professor e o militar professor assumir-se assemelhado ao professor não-militar, tem 

natureza estratégico-adaptativa pois as professoras não-militares dizem que:  

 

Muitas vezes também senti a opressão de alguns militares que acham que podem 

colocar civis em forma como se nós também estivéssemos fardados. Um ultraje! 

(Questionário nº 20, professora não-militar). 

  

Por último, fica clara a relação civil e cadeia de comando. Acontecem histórias 

[...] que ao tudo indica, não fica claro ao militar que o civil não é um 

„subordinado‟ ou um „qualquer‟ (Questionário nº 17, professora não-militar). 

 

No caso do militar professor, notamos que o cumprimento da ordem é, na 

maioria das vezes, também estratégico-adaptativo, porque para o militar é: “Sim senhor! 

Não senhor! Sim! Ele tem que fazer sim, porque as ordens têm que ser imediatamente 

cumpridas” (Entrevista nº 07, militar professor) 

Mas, considerando o caráter escola do colégio militarizado e o fato de que 

quem tem o saber, quem tem a autoridade profissional quanto à dinâmica do ensino em 

andamento é o professor, ele, mesmo sendo militar professor, diz:  
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Só que antes disso, se eu sei que tem alguma coisa impedindo, eu tenho que 

informar, eu sou obrigada a levar pra ele [o militar atribuidor da missão], porque 

eu tenho que dar assessoria pra ele, entendeu? Se não, ele pode cometer um erro, 

e aí o que acontece? Você tem que ir se apresentar pra quem deu a ordem. Aí 

essa pessoa vai perguntar: Está tudo certo? Não senhor, eu tenho aula nesse 

horário, tenho prova, eu tenho uma atividade com os alunos. E aí, dentro do 

contexto do colégio, quase sempre, no momento em que eu levantei a situação, 

fui tirada da situação pra não perder a aula, entendeu? Aí você vai dizer sim eu 

posso ir, não eu não posso ir, pra não prejudicar o ambiente de aula (Entrevista 

nº 07, militar professor). 

 
Bom, porque, assim às vezes a missão é aquela ali sabe, chegou uma situação, 

você tem que resolver, acontece um imprevisto, alguma coisa você tem que 

deixar pra depois, pra dar atenção pra aquela que apareceu, então numa situação 

dessas a gente nem leva, porque o plano de aula eu posso fazer depois, eu posso 

remanejar isso, ai seria o bom senso fazer isso. Agora a aula não, a aula não, já 

que aqui é colégio a aula é o foco, então vamos fazer de tudo pra não tirar o 

professor da sala de aula. Agora às vezes acontece de estar todo mundo escalado, 

ai não vai ter aula naquele dia porque tem que ir todo mundo naquele local 

(Entrevista nº 07, militar professor). 

 

Apesar do caráter relacional que tem a ordem, o militar professor deve 

expressar adesão pacífica ao fato de que, muitas vezes, ele deverá cumprir a missão militar, 

mesmo que isso signifique que o discente terá um professor substituto, ou até mesmo que 

as aulas serão canceladas porque, caso não cumpra a determinação, estará sujeito às leis 

militares.  

Em síntese, apontamos nesta seção deste capítulo, elementos da ordem 

simbólica e cultural integrantes da identidade organizacional como disseminadores de 

mecanismos de poder ligados à compreensão da dominação numa dupla perspectiva. 

Ressaltamos os elementos simbólicos como atestadores de uma cultura e de uma 

identidade profissional ligadas ao ensino de excelência. Evidenciamos que esses elementos 

são determinantes dos movimentos em que os docentes constroem as identidades 

profissionais estratégica e compósita. 

Isto porque esses elementos são influenciadores da inversão das condutas dos 

nossos atores a qual visa compor a estrutura com a ação e representa um recurso de ajuste 

das identidades do professor não-militar e do militar professor. Mas, ficou evidenciado que 

a estrutura é, em muitas ocasiões, o elemento que medeia, o movimento de inversão das 

condutas profissionais, isto é, ela cuida para que o indivíduo seja, por acordo ou imposição, 

inserido na cultura organizacional.  

Entretanto, vimos que, num contexto de incertezas e em constante movimento, 

os atores assumem a assemelhação atribuída como estratégia de sobrevivência e de 

obtenção de maior status profissional, até porque o simbolismo, que confere significado às 
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atividades dos profissionais é responsável por construir um quadro de valores específicos e 

uma cultura profissional também específica. 

Apesar de historicamente construído, esse simbolismo sofre, como vimos, 

interferências da prática e do exercício constante e estratégico de fidelidade/promiscuidade 

do professor, militar ou não, quanto às normas e às regras impostas. 

O conjunto de ações e estratégias de fuga e de adesão à norma e à regra que 

mostramos ser reivindicado pelo professor evidencia que há, no CMCG, abertura à prática 

flexibilizada do poder da autoridade e da dominação e isso em função do caráter relacional 

que algumas vezes o poder assume na organização.  

Na próxima seção do capítulo 3, vamos discutir o que entendemos por aspecto 

flexivo e relacional do poder. Nossas discussões terão aspecto teórico porque julgamos ter 

apresentado e analisado dados, no decorrer deste capítulo, que sustentam as discussões e 

entendimentos que daremos à pratica do poder e das interações sociais a partir de agora.  

 

 

3.5.4 A natureza relacional e estratégica do poder na organização escolar militarizada 

 

As discussões anteriores nos fizeram pensar o CMCG como um terreno em que 

duas ou mais pessoas constantemente estão em situação de medição de forças. Friedberg 

(1993) afirma ser comum a existência de competição entre o(s) representante(s) da 

estrutura de uma organização e o(s) indivíduo(s) que com mais frequência recebe(m) 

tarefas a realizar e argumenta que, em função do caráter competitivo dessas interações, há 

numerosas variáveis influenciando as ações dos agentes numa organização.  

Uma variável está ligada ao poder, à autoridade, à dominação e à identidade 

dos agentes e implica, como lembra Elias (2008) ao fazer análise das sociedades humanas, 

alianças e associações informais. Outra variável é relatada por Friedberg (1993) e está 

relacionada com a dependência da informação, da inteligência, da habilidade e da posição 

oficial que detém um agente (seja ele o atribuidor de tarefas ou o executor) numa 

organização. 

No estudo de Elias e Scotson (2001), em que denominam estabelecidos os 

sujeitos próprios de uma comunidade e de os outsiders, os que chegam a essa comunidade 

e buscam se integrar, encontramos argumentações que indicam diversas interações e 

disputas ligadas a essa integração recheadas de um caráter mútuo. Todavia, a reciprocidade 
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tem, segundo esses autores, forte teor de desequilíbrio que ocorre porque os 

indivíduos/grupos tentam, influenciar-se mutuamente, havendo sempre uma parte a sair, 

momentaneamente, favorecida.  

Em função desse desequilíbrio, o poder, a autoridade e a dominação, mesmo 

sendo uma prática descendente/hierárquica, regulada pela disciplina militar e 

consubstanciada pelas categorias antigo/moderno não se limita a essa configuração dura e 

unilateral, ele tem caráter dinâmico e relacional.  

E, dado o caráter competitivo da ação dos agentes e os interesses divergentes 

que uma situação encerra o poder ocorre também no nível horizontal entre iguais, sejam os 

representantes legais da norma ou seus executores, ou ainda, em direção ascendente, 

quando existem grupos de subordinados que exercem pressão sobre os superiores.  

É tendo por base esse caráter relacional e de desequilíbrio do poder que 

julgamos haver, no contexto investigado, muito poder para além daqueles previstos pela 

estrutura formal, isto é, existem fontes e práticas de poder informais
51

 que não se orientam 

segundo o quadro normativo apregoado.  

Esse poder bem como suas práticas, apesar de não legitimados, são postos em 

ação no CMCG quando as categorias de professores refletem sobre as inúmeras 

dificuldades que encontram para executar um trabalho de excelência na escola, quando 

narram a realidade do trabalho vivido e quando mediante essa narrativa questionam a 

identidade profissional que lhes é atribuída.  

Essa identidade por seu forte contorno estatutário vai de encontro com as 

pertenças sucessivas construídas pelos nossos atores, já que ela não corresponde à 

concepção do trabalho que eles elaboram.  

Entre endossar/não endossar práticas de poder que forçam uma identificação 

mais estatutária, os professores tecem um conjunto de reflexões de natureza crítica à 

estrutura e à própria prática do poder que ela impõe, pois a estrutura, praticada via atos de 

dominação do tipo mando/obedeça, põe em jogo o projeto de vida, a identidade reflexiva 

elaborada pelos docentes.  

                                                           
51

 Encontramos, no trabalho de Braga (2003), a consideração que dá conta da existência do poder: 1- 

competência ou especialização funcional, 2- domínio das relações com o meio, 3- relações de comunicação 

e domínio da informação, 4-utilização das regras organizacionais. Essas fontes de poder detêm em si certo 

grau de incerteza que, para serem controladas, a organização deve tentar estabilizar e personalizar os seus 

universos abstratos e instáveis. Também J. French e B. Raven (1959) consideram que o poder não tem 

somente origem no topo da hierarquia, e propõem cinco bases de poder - poder de recompensa, poder 

coercitivo, poder legítimo, poder de especialização e poder de referência.  
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Tendo em vista isso, os docentes põem em ação, contrapondo ao poder, a 

autoridade e a dominação e a identidade profissional atribuída, uma multiplicidade de 

formas de fuga, negação e promiscuidade em relação ao jeito como essas formas de poder 

são impostas; exibem, também tendo em vista não poderem sair totalmente do raio de ação 

da estrutura, inúmeros modos de tentar compor a norma e a regra com a prática das normas 

e regras.  

Visto por esse ângulo que entende as práticas de poder como relacionais, 

reflexivas e compósitas, pode-se pensar que o poder não é exercido exatamente como 

prescrevem a lógica hierárquica funcional e disciplinar, como sendo uma coisa que um 

sujeito possui e outro não. Ele não é nem bom e nem ruim. Também não é uma fórmula 

que um indivíduo toma e adquire poder, ou melhor, super-poderes sobre os outros sujeitos 

e coisas.  

Sendo inseparável das relações sociais e dos sistemas de ação produzidos pelos 

indivíduos, o poder, no CMCG, oscila de um lado a outro, sendo mediado pelas trocas 

negociadas estabelecidas entre os trabalhadores no decorrer de suas interações. Até mesmo 

porque sem essa oscilação entre poder formal e poder informal e a sua ambiguidade 

positiva/negativa
52

, nenhuma forma de poder se desenvolve e, sem tal desenvolvimento, a 

estrutura organizacional também não se consolida.  

Tem-se, portanto, que as interações entendidas sob a ótica relacional/reflexiva/ 

compósita têm nos sistemas de ação o elemento de coordenação e a composição das 

estratégias divergentes e conflituais resultantes da prática dos múltiplos poderes postos em 

jogo. 

O entendimento da organização sob a ótica dos sistemas de ação é o meio a 

partir do qual se pode compreender o si mesmo elaborado pelos docentes que, em meio às 

perturbações impostas pela estrutura, quer-se ver reconhecido pela organização. Essa ideia 

possibilita englobar, articular, regular e validar, ou não, tanto o poder formal como o poder 

informalmente produzido no decorrer das atividades de professor no colégio e que 

influencia na dinâmica natural da identidade pelo outro atribuída com a identidade do si 

construída.  

                                                           
52

 A ambiguidade a que nos referimos se dá em função do fato de o desequilíbrio e abrangência das relações 

de poder, levarem a uma manifestação dele caracterizada de negativa, quando se exerce poder sobre outra 

pessoa que está numa situação desfavorável, pois as pessoas em situação menos favorável não são mais do 

que peões a serem usados na medida do necessário. Mas, há também, ligada a esse desequilíbrio e 

abrangência do poder, uma parte que se pode considerar positiva, quando as interações visam a uma 

preocupação com os objetivos do grupo, quando se exerce influência em prol dos outros e não sobre os 

outros (ELIAS, 2008).  
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Lima (2002) diz que, nas organizações escolares, não se joga apenas um jogo, 

mas uma multiplicidade de vicissitudes e, os jogos têm nós mais ou menos fracos, 

podendo, por isso, serem parcialmente desatados, mas não desconsidera o fato de que, para 

o seu estreitamento, deve-se supor uma regulação englobante.  

Contudo, Friedberg (1993) assevera que tal regulação deve ser proporcionada 

pelo próprio sistema de ação, construído/desconstruído constantemente pelos sujeitos 

ocupantes dos diversos níveis organizacionais, e pelas interpretações, reinterpretações, 

aplicações/não aplicações, promiscuidades e fugas da estrutura que esses mesmos sujeitos 

fazem. 

Sendo marcados por uma interdependência muito grande, os sistemas de ação 

não podem, portanto, permitir-se deixar dominar totalmente pela estrutura e nem serem 

dominados pelos interesses dos atores de verem seus projetos totalmente concretizados.  

Na verdade, um sistema em ação deve ter em conta as repercussões dos 

comportamentos dos atores uns sobre os dos outros, e os reflexos desses comportamentos 

sobre a própria estrutura, o que vai conferindo ao processo de socialização profissional 

caráter compósito.  

O exercício compósito da estrutura com a ação é o grande responsável por 

integrar os projetos da organização com as necessidades e projetos dos trabalhadores, o que 

exige ações individuais e ou coletivas mais organizadas e mediadas pelo entendimento do 

poder, da autoridade e da dominação de forma relacional e reflexiva.  

Para fazer compor a estrutura com a ação, Friedberg (1993) explica que as 

ações organizadas devem ser mecanismos abertos, cujas regras vão sendo construídas e 

reconstruídas, na medida em que os diversos agentes negociam entre si necessidades 

ligadas à concretização de seus projetos.  

Por isso, é comum os agentes buscarem a todo custo, inclusive invertendo suas 

condutas, compor seus interesses com as necessidades da organização. Trata-se, pois, de 

uma ação recíproca que se faz coerente às preocupações de Giddens (1989) quanto aos 

perigos
53

 que envolvem a relação do conceito de estrutura, pelo viés das regras e recursos 

mobilizados pelos envolvidos num determinado campo social. 

                                                           
53

 Giddens (1989) relata que um dos perigos que envolve o fechamento da compreensão das regras, por meio 

de ações previamente estabelecidas, dotadas de uma normatividade rígida e formalizada, levaria a erros 

graves de interpretação das práticas sociais. O autor evidencia a inseparabilidade, entre à regra e os 

recursos, ou seja, os modos pelos quais as relações que modificam uma regra são incorporadas às práticas 

sociais, inclusive relata que elas (as interações sociais) podem desencadear novas práticas sociais.  
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Em função dessas características que têm as ações organizadas, é possível 

manter um diálogo entre as ideias de Elias e Friedberg. Um ponto de diálogo é o fato de 

que o equilíbrio é uma tendência natural a que as interações sociais e de trabalho, no 

campo social mais amplo, de Elias (2008), ou mais micro (organizacional), de Friedberg 

(1993), tendem.  

Outro ponto de diálogo diz respeito ao equilíbrio do poder que essas relações 

encerram. Friedberg (1993) e Elias (2008) dizem que o equilíbrio do poder é sempre 

contingente, haja vista que se relaciona às características de um contexto e, ao mesmo 

tempo em que o seu caráter é indeterminado, ele é também arbitrário e problemático, 

porque ocorre em função de uma readaptação dos comportamentos dos agentes, em 

resposta às pressões que sofrem por parte da estrutura. 

Por isso, Friedberg (1993) - e nós também - relaciona o poder com a troca 

negociada, mesmo tendo essa troca, muitas vezes e de algum modo, como afirma Elias 

(2008), caráter de desequilíbrio. Se, para Elias, não se pode pensar a prática do poder fora 

de uma relação, Friedberg (1993) acrescenta que não há relação de poder sem troca, sem 

negociação, já que se entra numa relação de poder, porque se deseja obter a cooperação de 

outras pessoas para a realização de um projeto, seja ele qual for. 

Na medida em que o poder é, conforme ressalta o autor, uma relação de troca 

negociada, ele não comporta, segundo Elias (2008) e como já sinalizamos empiricamente, 

natureza unilateral, sendo, no mínimo, de natureza bilateral, no mais das vezes, deve ser 

como reivindicam nossos atores: multilateral. Por isso, concordamos com Friedberg (1993) 

que define o poder como a capacidade de um ator estruturar processos de troca negociada 

mais ou menos duráveis. 

Essas trocas miram relações de adesão e de contra-adesão, já que cada um dos 

protagonistas aceita desempenhar, pelo menos parcial e momentaneamente, o papel que os 

outros gostariam de o ver exercer, e para o qual nenhum deles é completamente 

instrumentalizado, o que pode ocasionar perdas em curto prazo, mas essas podem ser 

aceitas, pois têm de ter um colorido estratégico, na medida em que visam a ganhos a mais 

longo prazo.  

Mas, a compreensão da socialização profissional numa escola militarizada 

como sendo um fenômeno compósito e influenciado por processos negociatórios, que 

forçam o equilíbrio do poder no campo organizacional, é mais facilmente perceptível pelo 

entendimento do conceito de configuração, proposto por Elias (2008),cuja compreensão 
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pensamos poder ser ampliada mediante a sua sutura à noção de sistema de ação de 

Friedberg (1993). 

Por configuração, Elias (2008) entende, em primeiro lugar, o caráter 

interdependente dos seres humanos, argumentando que estes e suas ações só podem ser 

compreendidas dessa forma. É ainda por meio de interações, sempre recíprocas e negociatórias 

e também desigualmente orientadas que se pode entender, segundo o autor, os modos pelos 

quais parceiros e adversários se autoinfluenciam - tanto dentro de um arranjo, por exemplo, 

entre os parceiros ou entre os adversários, como entre dois arranjos diferentes (parceiros & 

adversários), já que a vida de cada sujeito, integrante de um grupo, se desenvolve dentro de 

contextos sociais específicos e são significativamente modelados por eles. 

Tendo em vista esse entendimento das configurações, as negociações, no 

campo das organizações escolares, inclusive na que estamos investigando, não são 

estabelecidas fortuitamente, mas orientam-se por uma estrutura subjacente, que é dada pela 

própria organização. Todavia, os atores, como já sinalizamos, independente do cargo, 

posto e divisa em que estão situados independentemente de serem os mais antigos ou mais 

modernos, não se limitam à estrutura, mas usam-na estrategicamente como forma de 

alcançar seus interesses, que nem sempre são alcançados, pois a organização também força 

na maioria das situações os atores a aderirem a norma e a regra pois quer que seus 

interesses sejam preservados. 

Elias (2008) diz, em segundo lugar, que as configurações humanas estão 

concomitantemente em fluxo, sendo passíveis de negociações e trocas de diferentes ordens, 

algumas rápidas e efêmeras e outras lentas, porém mais profundas. Todas as configurações 

elaboradas pelos sujeitos visam compor necessidades e projetos construídos. Por isso, esse 

autor e também Friedberg (1993) ressaltam que os processos interacionais e contínuos, 

ocorridos nas configurações, têm dinâmicas próprias, das quais os interesses e as interações 

individuais fazem parte. 

Por isso, para alcançar o nosso objetivo de investigar como se estruturam os 

movimentos identitários de professores que estão subordinados a um conjunto de normas e 

regras de orientação da ação que incluem formas de poder decorrentes dos princípios 

ligados à hierarquia e à disciplina militar, aliando-os aos pressupostos teóricos sobre as 

micropolíticas do cotidiano, vamos aderir ao pensamento de Elias (2008). 

Ressaltamos que, no caso das escolas, as dinâmicas das configurações 

professor-aluno, professor-professor, professor-gestão não podem ser reduzidas a jogos de 
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interesses e a intenções isoladas; devem considerar também o conteúdo estratégico que elas 

encerram e que muitas vezes ficam escondidos na retórica das necessidades do coletivo e 

do contexto do qual uma coletividade faz parte. 

Esse conteúdo estratégico inerente à ação interpretativa da estrutura que integra os 

atos dos agentes na organização escolar, será evidenciado na terceira parte do capítulo 3. 

 

 

PARTE III - SOCIALIZAÇÃO PROFISSIONAL COMPÓSITA: EXERCÍCIO 

MICROPOLÍTICO DE INFLUÊNCIA SOBRE OS MODELOS DE GESTÃO DA 

ESCOLA E SOBRE OS MOVIMENTOS IDENTITÁRIOS PROFISSIONAIS DOS 

DOCENTES 

 

Mostraremos, nesta parte do capítulo 3, que diante das dificuldades para 

compor a estrutura com a ação, de conferir um caráter relacional/reflexivo ao poder e para 

firmar as identidades profissionais construídas e evoluir na prática profissional de 

excelência, nossos atores ora aderem ao modelo burocrático de gestão, ora ao anárquico e 

ora ao cultural e que tal movimento de afastamento e aproximação sinaliza para a 

possibilidade de compreensão dos mecanismos de gestão da ação segundo o que nos ensina 

o conceito de sistema de ação de Friedberg (1993). 

Finalizando esta parte do capítulo, vamos discutir com mais detalhes a 

socialização profissional compósita e apontar elementos indicadores de que essa 

socialização é, no CMCG, atravessada por processos micropolíticos e responsável pelos 

modelos organizacionais existentes na escola bem como determinante dos movimentos 

identitários profissionais de militares professores e de professores não-militares.  

 

 

3.6 Ficar ou seguir em frente? Qual “modelo” organizacional seguir? A (s) qual (is) 

identidade (s) profissional (is) aderir? 

 

O professor na entrevista nº 03 a seguir, ao compreender que aqueles oficiais 

dos postos hierárquicos mais elevados (os atribuidores) são os profissionais com poder 

para representá-lo junto à gestão, faz essa reivindicação de composição da estrutura com a 

ação. O docente, face às dificuldades que encontra para ter atendida essa solicitação, faz a 
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transferência de responsabilidades e usa para tanto a hierarquia e o poder dela decorrente 

como justificativa dessa transferência. 

 

Eu já tenho falado alguma coisa, só que eu não posso fazer sozinho, eu não estou 

em posição de mando, quem está é o chefe da seção. Então deveria haver uma 

orientação nesse sentido! [...] Mas eu não posso fazer isso, quem tem que fazer é 

o chefe da seção. Eu não posso porque eu não tenho cargo de chefia, eu não 

tenho uma liderança formal sobre os colegas. A gente pode tentar, mas não tem! 

Os outros não têm essa obrigação. Vamos supor, se eu fizer isso, eu não posso 

falar olha pessoal amanha eu quero todo mundo aqui nesse horário. Eu não posso 

determinar isso. Eu volto à convicção de que quem tem que fazer isso é a chefia 

da seção e seria melhor ainda vindo da própria DE da COPESE, etc (Entrevista 

nº 03, professor não-militar). 

 

Scott (1995) explica que, diante de um quadro regulador da ação assente num 

sistema de regras, os trabalhadores podem manifestar condutas múltiplas que ocorrem 

mediadas por três elementos distintos: o quadro regulador, o quadro normativo e o 

cognitivo.  

De acordo com esse autor, o quadro regulador está presente em todas as 

análises da dinâmica organizacional, uma vez que todas as entidades, de um modo ou de 

outro, são estruturadas segundo um conjunto de regras que regulam e constrangem o 

comportamento.  

Em decorrência da sujeição do trabalhador a um quadro regulador, Scott (1995) 

diz poder ocorrer no interior da organização um conjunto amplo de racionalidade, tanto nas 

ações daqueles que atribuem algo a alguém, como na ação daqueles a quem uma atribuição 

se dirige. 

Isto acontece porque os diferentes atores buscam, como já sinalizava Weber 

(2009) e enfatiza Friedberg (1993), perseguir seus próprios interesses e firmar, como 

lembra Dubar (2006), um projeto de vida. Dubar (2006) diz que, tendo em vista essa 

tentativa de concretização de uma identidade narrativa, os sujeitos podem agir, assumir, 

provisoriamente, uma identidade profissional coerente com a lógica instrumental e 

calculista imposta pela organização.  

Mas com tal adesão, o professor demonstra conhecimento e respeito às regras 

não porque concorda com elas, mas porque, no jogo do poder, no endossar/não endossar as 

atribuições, percebe ser possível garantir vantagem pessoal, assegurar certos benefícios 

profissionais, como aposentar-se, quem sabe por isso, o professor não-militar, na entrevista 

nº 03, diz: “talvez antes de eu sair, eu faça um relatório por escrito ao comando, à chefia da 

DE com essas observações”.  



170 

 

Logo, o ato de transferir encargos ocorre porque a organização confere grande 

valor a uma prática profissional de excelência mediada pelos dispositivos normativos 

ligados ao enquadramento da organização na lógica guerreira de ação. Para Scott (1995), 

os dispositivos normativos de uma organização, com grande frequência, condicionam os 

valores e as crenças dos profissionais.  

O quadro normativo serve para a organização esclarecer quais suas intenções 

quando revela ao professor seus símbolos e culturas; quando impõe como as coisas devem 

ser feitas. Serve também para a escola definir quais os meios legais a serem requeridos 

pelo docente e até mesmo pelo aluno, no cumprimento de suas tarefas. 

Contudo, o profissional, numa atitude reflexiva ante a impossibilidade de 

concretizar as reivindicações conferidas pela organização, porque essas intenções não se 

coadunam com as expectativas que eles querem ver realizadas por meio da atividade, põe 

em relevo, como faz o professor não-militar na entrevista a seguir, suas ideias sobre o 

preferível e o desejável na organização. 

 

Se os professores fossem ouvidos, então isso poderia melhorar. [...] O ano 

passado, por exemplo, eu trabalhei em uma seção que não havia muito 

entrosamento entre os professores, havia muito problema disciplinar com aquele 

ano. Foi talvez um dos maiores problemas de indisciplina que eu já vi no colégio 

militar de Campo Grande e não havia uma vontade tanto da parte da chefia da 

seção, como também dos próprios colegas em enxergar o problema e fazer as 

soluções (Entrevista nº 03, professor não-militar). 

 

Mediante esse exercício reflexivo que denota um embate da identidade 

atribuída com a identidade reivindicada, esse mesmo professor sugere que o quadro 

normativo deveria contribuir para proporcionar maior compartilhamento dos 

comportamentos dos diferentes profissionais e ainda para facilitar o entendimento de quais 

meios legais devem realmente ser requeridos para a solução de um determinado problema. 

 

Então o que eu sentia é que eu era a única voz, como se eu fosse o único a estar 

enxergando o problema, aliás havia colegas que quando eu falava alguma coisa 

eles achavam que eu estava exagerando e que: ah, isso aí é picuinha. É a mesma 

expressão que o chefe do ano disse certa vez [...]. A gente espera assim um bom 

relacionamento e que haja mais entrosamento, principalmente, em termos 

disciplinares, eu acho que o chefe da seção deveria, periodicamente, pelo menos 

1, 2 vezes por mês reunir a seção, fazer um trabalho de levantamento dos 

problemas que os professores estão encontrando. [...] eu acho que é um pouco a 

falta do próprio sistema de reconhecer essa necessidade e orientar os chefes de 

seção quanto a essa necessidade, [...] tem seções que levam ao chefe da seção, o 

chefe da seção está mais ou menos a par (Entrevista nº 03, professor não-militar). 
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Em detrimento das dificuldades e dos insucessos de suas tentativas de ir além 

do que o estatuto atribui e visando concretizar parte de seus projetos para com a profissão, 

o docente elabora críticas intencionando pôr em ação suas reflexões, contribuir com a 

construção de ações mais transformadoras, porém sente que suas reivindicações não 

encontram eco, são “a única voz”, o que faz com que o professor sinta ocorrer, no CMCG, 

certo isolamento do profissional.  

O isolamento profissional ocorre, diz o professor não-militar na mesma 

entrevista, porque nem sempre o quadro regulador e normativo previsto por um modelo 

gestor burocrático abarca todas as interações, isto é, a estrutura às vezes se reporta a 

segmentos e ações específicas de determinados atores, fato que gera uma agenda de 

conflitos entre os profissionais que é difícil de ser por eles gerida e, tendo em vista que 

essa dificuldade se estende para os processos de gestão da ação, o quadro de conflitos faz 

aumentar a desordem na organização.  

O depoimento anterior deixa claro que tal modelo gestor apoiado numa 

hierarquia e numa disciplina da ordem militar restringe e endurece a ação e dificulta a 

elaboração de mecanismos de compartilhamento das ações. O conjunto de normas e regras, 

por seu conteúdo militar, acaba por estabelecer uma cisão entre o coletivo e, num quadro 

de divergências e de desordem, fica mesmo difícil de encontrar espaço para a busca de 

solução conjunta aos problemas com que se deparam os profissionais no decorrer de suas 

atividades.  

 

Hoje eu digo que eu daria só minha opinião (risos) não deixo ainda de dar a 

minha opinião, mas não tento mais mover céus e terras em busca de sei lá, tornar 

aquilo prático. Eu vejo, então, se eu estou executando é porque eu estou 

querendo, porque eu teria possibilidade de não fazer! Então eu coloco ali na 

balança e vejo até que ponto aquilo eu vou conseguir digerir, aceitar e não ter 

prejuízo, para minha forma de pensar e de trabalhar e, dependendo de onde pesa 

mais, eu vou executando (Entrevista nº 02, professora não-militar). 

 

Ao contrário de anos anteriores, eu procuro não me envolver demais com as 

atividades do colégio, procuro não aparecer muito, tendo em vista que fiquei 

com problemas de ordem física, psicológica e familiar por conta do excesso de 

horas que passava no colégio. Tive que tentar colocar limites. Não aparecer 

muito. Fazer atividades e não divulgar, comentar (Questionário nº 16, professora 

não-militar)  

 

Atualmente comecei a não ligar. Fico na minha, não dou atenção aos que me 

criticam (na verdade, eu os evito, mal lhes dou bom dia!!! para não ter de 

enfrentá-los com discussões desnecessárias). Faço o que considero ser o certo 

e/ou o melhor para mim e para os meus alunos, principalmente. Faço o que 

preciso, como gosto, do meu jeito, sem dar atenção demais aos outros. Não 

desobedeço às ordens (Questionário nº 07, professora não-militar). 
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Em situações de cisão, que frequentemente são fomentadas pela desordem que 

invade as organizações quando elas usam de mecanismos de gestão mais endurecidos que 

acirram as diferenças existentes entre o que a organização quer e o que desejam os 

trabalhadores, pode ocorrer de uma solução aos problemas do dia-a-dia da atividade que é 

considerada boa e eficaz acabar encontrando, como ressalta a professora não-militar, em 

sua entrevista a seguir, resistência para sua efetivação.  

 

Pelas dificuldades impostas nas sugestões que a gente leva, a gente não propõe 

muita coisa, a gente propõe um trabalho oculto, um trabalho mais 

individualizado, sem envolvimento da comunidade escolar, [...] no sentido deles 

te apoiarem, deles te motivarem a te acompanharem na sua empreitada? [...] É 

aquela questão de torcer o nariz mesmo. Poxa, mais uma atividade? Inventaram 

mais uma coisa? Então eu acho que nesse sentido é ruim pra você ter o colega. 

Eu acho que o colégio não caminha como um todo, o colégio conduz os 

professores a caminharem individualmente, cada um na sua, cada um faz do jeito 

que é mais conveniente, sem se importar! [,,,] Eu vejo assim (Entrevista nº 01, 

professora não-militar). 

 

Talvez por isso, os professores não-militares proponham um trabalho “oculto” 

e, assim, acontece de se recusarem a elaborar atividades mais coletivizadas, isto é, dentro 

de um quadro de maior compartilhamento, na verdade, eles acabam por fugir delas. 

Ora, conflitos, tensões e impasses são elementos inerentes às relações 

profissionais e, no interior das organizações geridas por mecanismos mais societários do 

que comunitários, Dubar (2005) afirma ser comum os sujeitos depois de certo tempo 

expressarem diversas formas identitárias profissionais, sendo comum ainda, segundo 

Weber (2009) e Dubar (2005) os sujeitos transitarem do modelo societário para o 

comunitário e deste para o societário. Nessa direção, podem expressar ações de fuga e de 

recolhimento, outros, de superação dos problemas.  

Ainda em decorrência desses impasses, os sujeitos podem, segundo esse autor, 

demonstrar, umas vezes, estar comprometidos, fazendo a tarefa atribuída como um fim em 

si mesmo; em outras, parecem estar mais voltados para suas carreiras e, em outras vezes, 

voltam-se para seus interesses pessoais. Ocorre também em decorrência desses conflitos, 

de os atores gastarem a maior parte das suas energias tentando fazer o trabalho tão 

confortável quanto possível em relação às suas preferências pessoais e intencionando evitar 

os conflitos, os atores delinearem a sua tarefa ou missão, de forma a permitir-lhes chegar a 

todos os seus alvos ao mesmo tempo. Outros, às vezes, se contentam em assumir posições 

de concessão. 
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Conforme assinala Scott (1995), as diferentes condutas assumidas pelos 

trabalhadores ocorrem porque nem sempre uma só regra é aplicável à diversidade de 

situações com que ele se depara e, tendo em vista isso, os diversos trabalhadores podem, 

dentro de certos limites, “escolher” qual conduta tomar, qual regra ou conjunto de regras é 

aplicável em cada situação concreta.  

Ao que tudo indica, os nossos atores reivindicam, em suas análises, críticas e 

fugas, a saída da organização de um modelo gestor exclusivamente burocrático. Em suas 

reivindicações, os docentes deixam ver na organização um amplo quadro de desordem, já 

que professor não se entende com o colega professor; o professor parece não entrar em 

acordo com o gestor e os gestores entre si também parece não se entenderem. 

A desordem resultante desses impasses é reveladora de que os professores 

reivindicam que seja dada maior vazão às suas ideias, de que desejam também maior 

margem de liberdade e, nesse sentido, almejam que suas reflexões sejam consideradas pelo 

menos na feitura das normas e das regras que dizem respeito ao ensino.  

Logo, professores não-militares e militares professores destacam em seus 

depoimentos o caráter construído da realidade social que integram. Nessa direção, 

propõem a negociação contínua dos interesses e dos projetos organizacionais em voga.  

 

Conscientizar todos os integrantes do grupo que as metas a serem atingidas não 

podem ser obtidas a partir de medidas que agridam o grupo e suas necessidades 

individuais e que uma divisão qualitativa de trabalho é mais benéfica, muitas 

vezes, que uma divisão quantitativa (Questionário nº 21, militar professor). 

 

Mas, avaliamos que os militares professores, muito mais que os professores 

não-militares, apesar de buscarem negociar a construção da realidade social na qual estão 

inseridos e de reconhecerem ser possível um trabalho pedagógico com requisitos de 

excelência e de compartilhamento estratégico das atividades percebem-na, talvez em 

função dos preceitos e apertos impostos pela estrutura e do apelo cultural e simbólico a que 

devem responder com maior fidelidade do que os não-militares, como sendo externa a si 

próprios, como não lhes pertencendo e dizem que: 

 

O problema não é o trabalho, é a pressão que se exerce. [...] Quando são dadas 

sugestões elas são como uma afronta ao comando. Quer estar bem aqui? Não dê 

sugestões pois elas são uma afronta (Questionário nº 17, militar professor). 
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Conforme Berger e Luckmann (2007), a realidade é socialmente construída e 

nesse sentido atribuem aos sujeitos a responsabilidade por tal feitura ou, então, que eles 

sejam os principais elementos dessa construção.  

Porém, mesmo quando os sujeitos assumem tal atribuição, esses autores 

explicam que é comum perceberem a realidade transformada como objetiva e externa a 

eles mesmos, que foram, na verdade, corresponsáveis na sua construção. Tal percepção da 

realidade coloca o homem, em meio a um paradoxo, qual seja: criar o mundo e depois 

experiênciá-lo de um ponto de vista sobre-humano.  

Pensamos que nossos atores, ao elaborarem estratégias diversas que visam 

tornar o trabalho no CMCG o mais confortável possível, exemplificam viver esse paradoxo 

a que se referem Berger e Luckmann, já que eles não se dão conta de que todos os 

movimentos constitutivos de suas identidades reafirmam uma possibilidade de mudança e 

de autonomia, mesmo que essa autonomia seja relativizada e vigiada. Talvez não fique 

claro para eles porque a estrutura não facilita, uma vez que a forma como a lógica 

hierárquica medeia as interações e o modo como é monitorada pela disciplina a ação do 

professor, vai na contra mão da concretização das mudanças almejadas pelos docentes.  

É por isso que “negam” o protagonismo na construção da realidade social no 

CMCG. Ora, diante da “negação” de assumir o protagonismo das transformações sociais 

porque é comprimida pela estrutura, nossos sujeitos acabam por elaborar respostas 

padronizadas às tarefas que devem cumprir, ou seja, parecem ter se habituado às situações 

com que deparam.  

 

Não me preocupo mais com as coisas, sabe, com as intervenções que possam 

existir, eu faço o meu trabalho, faço o meu papel. Ignoro, acho que quando eu 

cheguei aqui nos primeiros anos, eu tinha certo receio de trabalhar com eles, pela 

rigidez da carreira militar, agora não, acho que estou mais tranquila, o momento 

do colégio está mais tranquilo também, eu sinto [...] cumpro o meu papel, já não 

me preocupo mais, eu sei que essas pessoas vêm e vão, passam e a gente vai 

continuar aqui, então eu já não esquento muito mais a cabeça, faço o que eu 

tenho pra fazer, cumpro o que eu tenho que cumprir, estou numa boa, como te 

disse no início [...] (Entrevista nº 01, professora não-militar). 

 

[...] Só cumprir aqueles prazos, está bom, aí da aula, aí não tem muita 

reclamação, aliás quase todas as escolas se comportam assim, que o professor 

faça essa coisa básica, que não haja muita reclamação, de alunos, ou de colegas, 

de outros superiores imediatos, em relação ao professor e, se for isso, para eles 

está tudo bem (Entrevista nº 03, professor não-militar).  

 

É maçante, não digo estressante, não acho estressante porque eu não deixo as 

coisas me estressarem, como te disse eu estou em um momento relaxado [...], 

preparação de aula eu faço na minha casa, num momento quietinho, ai eu penso 

como eu vou fazer com os alunos, e eu já tenho a experiência da turma, já 

trabalhei com a série, já sei o que falar, quando falar, então, às vezes você acaba 
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entrando sem ter o material preparado, você vai lá na inspiração mesmo [...]. Não 

posso gastar a minha energia com essa besteira, se é uma exigência do seu local 

de trabalho, vai e coloca o papel, coloca o alfinete, marca, sabe (Entrevista nº 01, 

professora não-militar).  

 

Mas, trata-se de uma ação que produz um conforto aparente, uma vez que os 

docentes deixam transparecer em suas entrevistas ações em que reafirmam, mas de forma 

estratégica, o reconhecimento do modelo tríptico de gestão da sua ação e, nesse sentido, 

transitam, do quadro burocrático ao anárquico e deste ao cultural e, nesse transitar, umas 

vezes assumem a identidade profissional de excelência, em outras, a compartilhada, e em 

outras vezes assumem as identidades estratégica e compósita, expressam essas adesões de 

forma estratégica já que têm interesses a concretizar. 

O fato de os professores sentirem-se limitados e cansados, de verem negadas 

suas ações de promoção da composição da estrutura com a ação pode ser representativo do 

por que transitam de um modelo gestor a outro e de um movimento de identificação 

profissional a outro. Talvez por isso sentem-se à margem da realidade social, tanto que um 

militar professor na entrevista pergunta-se: “quer estar bem aqui?”. Responde 

automaticamente: “Não dê sugestões, pois elas são uma afronta”.  

Mas, segundo o testemunho do militar professor a seguir, há uma estratégia 

mais eficiente do que a fuga, do que a transferência de encargos, do que o isolamento e do 

que a habituação. Ela parece residir no cuidado com a configuração professor/aluno, pois,  

 

Se você tiver sempre um cuidado com os alunos, sempre você vai se dar bem, 

porque é a atividade fim do colégio, mesmo que outras coisas assim não 

caminhem tão bem, mas se você consegue visualizar bem o teu aluno, consegue 

atendê-lo bem, com certeza você tem bons pontos e ele foi um dos, me parece 

que foi o único, agora que está saindo, que conseguiu ficar os 7 anos, cumprir 

todo o período deixado pelo exército, então ele fez dessa forma e a gente procura 

fazer (Entrevista nº 06, militar professor). 

 

Estamos considerando também que os professores não-militares e militares 

professores, ao reconhecerem e valorizarem muitos dos aspectos da hierarquia funcional e 

da hierarquia disciplinar como um importante recurso à ação de ensinar e ao fazerem a 

inversão de condutas e ao elaborarem uma identidade profissional compósita, ordenam 

também formas estratégicas de eles transitarem entre um modelo gestor e outro. 

Para além desse reconhecimento e valoração estratégica dos modelos gestores 

em vigência, inferimos que os professores, ao apontarem em suas reflexões o lado positivo 

ligado ao escalonamento e ao constrangimento, ao poder, à autoridade e à dominação 
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decorrentes dos elementos simbólicos e culturais atribuídos pela organização, demonstram 

movimentos em que buscam construir uma identidade profissional estratégica. 

E, a prática desse exercício estratégico-valorativo da estrutura, como forma de 

dialogar a estrutura com a ação e que conduz os professores à construção da identidade 

profissional estratégica, disponibiliza-lhes, como já aduzimos, os recursos necessários para 

a estruturação e trânsito entre os outros movimentos identitário-profissionais que 

apontamos. Eles conseguem, além de transitar entre uma e outra forma de identificação, 

atestar uma autoridade profissional e uma cultura profissional ligadas ao trabalho de 

excelência na escola.  

Portanto, não se pode negar que esses comportamentos de reconhecimento e 

valorização estratégica da estrutura se constituem, como já apontava Dubar (2005), em 

táticas elaboradas pelos trabalhadores para ajustar os atos de atribuição - identidade virtual 

conferida pelo outro (organização) - com os mecanismos de pertença - identidade social 

real reivindicada pela ação interpretativa dos sujeitos à norma e à regra.  

Dubar (2005) diz que tanto o atribuidor como o sujeito a quem uma expectativa 

se dirige devem, no decorrer de suas atividades, combinar a identidade profissional 

atribuída com suas identidades profissionais construídas; ação que põe em jogo, segundo 

esse autor, o diálogo entre duas transações de ordem cognitiva: as transações objetivas ou 

externas e as transações subjetivas ou internas. Scott (1995), ao estudar as organizações e o 

trabalho que os sujeitos desenvolvem, diz que os indivíduos elaboram diferentes 

mecanismos de ajustes à norma e à regra e os relaciona aos aspectos cognitivos dos 

trabalhadores.  

As transações objetivas ou externas ocorrem pelo diálogo entre o sujeito e os 

outros (tanto com os sujeitos mais pacientes, como com os sujeitos atribuidores), com 

quem alguém interage na organização. Com frequência, continua o autor, esses sujeitos, 

em suas relações mútuas, efetuam adjetivações e, em suas adjetivações recíprocas, o (s) 

sujeito (s) etiquetado (s) busca (m) ajeitar a identidade para si (a pertença construída) à 

identidade para o outro (que frequentemente deseja que o eu faça/seja algo muitas vezes 

diferente daquilo que o si mesmo construiu/está construindo).  

Quanto à segunda transação - a subjetiva ou interna - Dubar (2005) diz 

corresponder ao reflexo que essas tensões atribuição-pertença ocasionam no aparato 

cognitivo dos sujeitos envolvidos na interação. Ela corresponde, portanto, ao processo de 
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reflexão dos sujeitos (tanto do atribuidor como do sujeito mais paciente) sobre a coerência 

ou não das etiquetagens que lhes foram dadas pelo outro.  

Dubar (2005) diz mais: essas estratégias surgem para restringir os desacordos 

em voga e minimizar as distâncias entre o que eu digo que sou e o que o outro deseja que 

eu seja, isto é, entre as duas identidades socioprofissionais postas, a nosso ver, em 

negociação e que para o autor são entendidas como identidades atribuídas. 

Esse mecanismo de negociar identidades profissionais construídas esconde as 

tentativas, sejam elas de sucesso ou de insucesso, de os atribuidores e os sujeitos mais 

pacientes comporem, na organização escolar militarizada, estrategicamente, a estrutura 

com a ação. Logo, entender a organização como um sistema em ação explicaria a 

promiscuidade do professor de assumir um ou outro modelo de gestão para assim 

coordenar os movimentos identitários profissionais que elabora. 

Em síntese, nossa tentativa, nesta seção deste capítulo, foi a de intentar, com 

base nos dados empíricos, atribuir uma identidade à organização para então entender os 

movimentos identitários profissionais elaborados pelos professores. Logo, julgamos ser 

melhor para compreender esses movimentos entender a organização como sendo um 

sistema de ação em que ocorrem dois mundos: um volátil, intrigante e desafiante e outro 

frio e objetivo. Compor esses mundos é o maior desafio dos nossos atores. 

Nossos esforços foram o de mostrar que o foco em um modelo organizacional 

entendido pela ótica do sistema de ação considera o caráter interdependente das ações dos 

atores, a execução de um trabalho de excelência, a partilha estratégica das tarefas com 

vistas ao bem-estar coletivo e tal foco põe luz em relacionamentos sociais e profissionais 

mais comunitários. Mas o caráter aberto que os intercâmbios comunitários reivindicam 

pode levar a organização escolar militarizada a duas consequências difíceis de serem 

administradas.  

Uma delas reside no fato de que os fins deixam de ser dados, para serem o 

resultado de uma agregação, o que depõe contra o poder hierárquico e disciplinar e contra a 

cultura construída nessas organizações. A outra reside no fato de a estrutura 

organizacional, por essa lógica, não poder ser pensada como exterior ao campo das 

relações estabelecidas entre os indivíduos, e sim como sendo parte integrante dos 

processos de interação já que criam uma cultura profissional alternativa à cultura 

organizacional fundada historicamente. 
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Logo, a composição é a ação que pode mover a organização e fazer dela um 

sistema em ação. Ela, prevendo o diálogo dos interesses dos indivíduos com as 

necessidades da organização, via consideração do que prescreve a estrutura, pode fazer 

com que as ações mais societárias sejam reestruturadas pela capacidade dos atores de, ao 

praticá-la, interpretá-la criticamente. Como dissemos, a socialização compósita não 

desconsidera as normas e as regras, mas faz delas um elemento mediador da estrutura com 

a ação. Por isso, pensamos que a socialização profissional compósita pode viabilizar uma 

forma de os docentes se socializarem mediante a sutura de elementos societários com 

elementos comunitários, para mediante esse chuleamento estruturar o movimento de 

construção das identidades profissionais anunciadas, em especial da identidade profissional 

compósita. 

É tendo em vista o fato de os professores, no exercício de sua atividade, 

reivindicarem a conciliação da socialização societária com a comunitária que situamos a 

socialização profissional compósita no limiar entre essas duas socializações profissionais, 

discutidas por Dubar (2005, 2006). A seguir, vamos expor e exemplificar, de forma mais 

detalhada, essa forma de os profissionais interagirem entendendo a socialização compósita 

como atravessada por um conjunto de atividades que são politicamente orientadas.  

 

 

3.7 A socialização profissional compósita: exercício político-estratégico de estruturação 

do poder, dos modelos organizacionais e dos movimentos identitários profissionais 

do professor no CMCG 

 

Iannaccone (1991), Carvalho (2002), Silva (2004) e até mesmo Friedberg 

(1993) ao estudarem as organizações aliam a estrutura aos processos micropolíticos que 

nelas ocorrem. Carvalho (2002) e Silva (2004) relacionam essa aliança com as interações 

que ocorrem na organização escolar. Ao fazerem tal aliança, os autores - e nós também - 

dão mais ênfase aos professores, aos seus motivos, estratégias e jogos de influência, à 

diversidade de interesses, à disputa pelo poder e ao desenvolvimento de estratégias de 

ação. 

Segundo Carvalho (2002), no campo das interpretações, dos jogos de 

influências e da diversidade de interesses ocorrem lutas, cooperações, alianças e 

fragmentações. É o local, continua o autor, da emergência, por meio das influências 
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mútuas a que indivíduos e grupos estão sujeitos, de negociações de comportamentos, da 

feitura de estratégias que podem permitir às pessoas e grupos com interesses diversos, mas 

participantes de um mesmo jogo, alcançar, mesmo que parcialmente, seus objetivos e 

sustentar outra dinâmica organizacional. 

Uma análise do dia-a-dia da atividade, pelo viés da micropolítica, é contrária, 

como lembra Friedberg (1993), à ideia de que os trabalhadores são reféns de uma 

possibilidade de escolha localizada, suposta e unicamente no topo da hierarquia 

organizacional, mas não a ignora, apenas a vê por um ângulo de maior criticidade e 

mobilidade.  

Para alcançar essa análise, nossas discussões e aproximações teóricas partirão 

do alargamento da compreensão da socialização compósita via sutura dos escritos de 

Weber (2009) sobre as ações sociais, do trabalho de Friedberg (1993), de Elias (1994); e 

Dubar (2005, 2006) com os conceitos de Ball e Lacey (1980), Ball (1987), Siskin (1994), 

Carvalho (2002) e Silva (2004) sobre o fenômeno da micropolítica do cotidiano.  

Vamos partir dos estudos de Elias (1994) sobre a socialização como forma de 

proceder à compreensão da natureza da ação manifesta pelos professores não-militares e 

militares professores de muitas vezes não reproduzir fielmente a diretriz hierarquicamente 

conferida e para entender com maior detalhe as circunstâncias em que eles assumem-

se/não se assumem como intérpretes, produtores, recriadores e até mesmo criadores de 

novas regras a partir das regras pré-existentes. 

Essa compreensão e entendimento da ação social será balizada pelo 

reconhecimento de que o conjunto de estratégias de interpretação, de validação/não 

validação das normas, de transferência de encargos, de habituação, de fuga, de subversão e 

de recriação das regras ora esconde, ora põe em evidência, conforme assinala Morgan 

(1979) os meios pelos quais os professores, nas organizações escolares, formam 

configurações políticas, sociais e culturais que guardam entre si interesses, algumas vezes 

antagônicos e em outras similares.  

A formação de microssistemas políticos, sociais e culturais na escola está 

relacionada, segundo esse autor, ao fato de os professores, ao decidirem seguir literalmente 

o instituído, eles o fazerem estrategicamente, já que têm interesses a concretizar. Por isso, 

o funcionamento de uma organização escolar estará sempre em processo, guiado na/pela 

capacidade individual e ou coletiva de ação organizada dos atores a quem a estrutura se 
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dirige, pois as ações organizadas e com forte conteúdo estratégico, muitas vezes, não 

deixam em posições dicotomizadas a organização e os sujeitos.  

Incluir a política como elemento conciliador dos movimentos identitários 

profissionais de professores não-militares e de militares professores traz à luz, com maior 

riqueza de detalhes, os processos mediante os quais são atadas e ou desatadas, montadas e 

derrubadas relações socioprofissionais mediadas por preocupações com caráter diverso: 

algumas com estilo cooperativo, outras com jeito de mando/obedeça, outras temperadas 

por trocas que visam conciliar os interesses divergentes que os indivíduos perseguem nas 

organizações.  

Avaliamos que o depoimento da professora não-militar a seguir, no qual ela 

nos conta um pouco do seu papel de coordenadora na escola, é representativo desse 

conjunto de detalhes que cercam os processos de negociação e ainda dos de natureza 

micropolítica num estabelecimento escolar militarizado.  

 

[...] Nós pegamos o documento da escola que regia a função de supervisão 

escolar, e fizemos dali um outro documento a partir daquele, onde nós nos 

colocávamos como coordenadoras e, daquelas atribuições, selecionamos quais 

nós iríamos fazer, que a gente achava que era da nossa competência, e aí 

submetemos isso como documento para que fosse aprovado pelo comando para 

que a gente não fosse depois cobrada por algo que nós não tivéssemos domínio 

para fazer. Ele [o comando] aceitou e, a partir daquele momento nós fizemos o 

contato com os professores e elencamos algumas atribuições para eles. [...] No 

manual do docente, tem todas as atribuições dos diversos setores da escola, 

atribuições do professor, do coordenador de ano, e da supervisão escolar, então 

como nós fomos convidadas para essa atividade de supervisão, nós nos pautamos 

naquelas atribuições para elencar as nossas, então pegamos algumas dali e 

acrescentamos outras que seriam atribuições do coordenador do ano (Entrevista 

nº 2 professora não-militar) 

 

Esse depoimento é representativo também do modo compósito de agir na 

obtenção de interesses bem como dos efeitos que uma prática do poder relacional/reflexivo 

pode gerar. A professora como representante de um coletivo, conhecedora e integrante 

desse grupo diz ter feito uso - a nosso ver - estratégico das normas e regras para conseguir 

junto ao comando delimitar quais as reais funções de um coordenador de ano em um 

colégio militarizado. Mostra que a capacidade de ação do sujeito depende do conhecimento 

das habilidades de comunicação, do diálogo e acima de tudo do domínio da estrutura a qual 

ele serve. 

Em função das características da escola e de sua dependência das ações 

humanas, pensamos que a coesão, a coerência e a integração dos diversos interesses, 
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necessidades e dos micropoderes que ocorrem no interior dessas organizações, em especial 

as militarizadas, são profundamente problemáticas, frágeis e sobretudo precárias.  

A continuação do depoimento a seguir expõe essa natureza complexa e 

relativizada própria de uma ação de negociação e de uma prática de poder 

relacional/reflexiva, num contexto de socialização profissional compósita. Compor 

interesses supõe equilibrar as necessidades de um - a organização - com as necessidades 

compartilhadas por outros, nesse caso, os professores, isso em benefício de uma prática 

profissional de excelência.  

 

[...] Era algo que não estava ligado diretamente à minha função de coordenadora 

de uma disciplina e tal, mas era do geral, então isso a gente acabava discutindo, 

ou alguma ordem que vinha e a gente via que na prática aquela execução não 

teria um sucesso, isso era discutido e a gente solicitava um momento com o 

comandante para estar colocando. [...] O grupo de professores do primeiro ano 

estava reclamando muito que o quadro não tinha condições de trabalho. O 

coordenador já havia levado isso para o gestor. Porque já foi solicitado e está 

demorando? Coisas desse tipo, tanto da parte pedagógica quanto administrativa, 

era nesse sentido. Uma situação, por exemplo, está tendo muita reclamação de 

determinado professor em tal ano, aí a coordenação da escola determinava: tira o 

professor de sala então. Mas não é isso! Vamos ver o que está acontecendo, 

vamos investigar isso e tentar ajudar esse professor! Se não der certo, aí nós 

vamos acatar isso. Então até determinado momento você conseguia agilizar isso 

sem precisar tirar o professor da sala. [...] (Entrevista nº 2, professora não-

militar). 

 

Logo, a coesão, a coerência e a integração dos diversos interesses, necessidades 

e dos micropoderes que ocorrem no interior da organização escolar militarizada são 

frágeis, porque estão intensamente condicionadas pela ambiguidade do comportamento 

humano, pelo déficit que o modo de pensar do homem evidencia. 

Tal déficit ocorre porque, como ressalta Friedberg (1993), o homem atua, 

muitas vezes, pontuando tudo o que se passa no estabelecimento, fazendo com que seja 

difícil traçar claramente os encadeamentos de causalidade, avaliar os resultados de uma 

ação e estabelecer uma subordinação clara dos meios aos fins. A coesão e a integração dos 

interesses, necessidade e micropoderes são, sobretudo, precárias porque deixam 

constantemente o que se pode chamar de déficit de coordenação e articulação das ações 

dos indivíduos. Esse déficit resulta da imprevisibilidade do comportamento do atribuidor, 

daquele que, como relatou anteriormente a professora, não atendeu a solicitação do 

professor para colocar o quadro negro em condições de uso.  

Mas, a ação do gestor está por sua vez ligada à própria imprevisibilidade do 

comportamento do outro ator, o sujeito a quem ele imputa algo, por isso ele (o atribuidor) 

deve ser um indivíduo preocupado em verificar a execução pelo outro das reivindicações 



182 

 

que solicita. Tal imprevisibilidade revela a interdependência da conduta dos diversos atores 

e a natureza relacional/reflexiva que o poder impresso nas transações humanas precisa 

assumir. 

A coesão e a integração dos interesses, necessidades e micropoderes dos 

diversos atores ocorre porque cada um deles tem naturalmente de atender a necessidade e 

interesses muito variados, por exemplo, o atribuidor atendendo ou não uma solicitação, 

pode demonstrar interesses de aumentar a sua margem de manobra pessoal ou, visto de 

outro modo, em diminuir a interdependência funcional que o liga ao sujeito mais paciente 

ou até mesmo a que o liga a outro atribuidor. 

Tal jogo convida um e outro ator a desenvolver ações mais organizadas e com 

conteúdo cada vez mais estratégico, o que acirra, portanto, a capacidade de negociação das 

ações e impõe, a nosso ver, modos mais compósitos de socialização profissional na medida 

em que reivindicam ações temperadas por ingredientes de natureza societária e 

comunitária.  

Estamos considerando os mecanismos negociatórios anunciados nos 

depoimentos anteriores da professora não-militar e cuja concretização expomos a seguir 

exemplificadores dessa análise que estamos expondo.  

 

Quando a gente subia para conversar com o comandante, se ali, naquele 

momento durante um pleito, se nós não concordássemos com a resposta, a gente 

simplesmente não descia com ela não! A gente tinha o momento e tinha essa 

abertura do comandante, na época, para sentar e discutir. Eu me lembro de uma 

situação em que vários professores alegavam que estavam com uma sobrecarga, 

até professor militar, porque além da função de professor ele tinha a função 

militar, sindicância e tudo mais, aí eu pedi para que os professores fizessem um 

relatório de todas as atribuições que ele tinham e nos fomos conversar com o 

comandante. Então, tinha professor que elencou 20 funções que ele tinha que 

administrar, e tinha professor apenas com a sala de aula, aí nós subimos para 

discutir. A gente nunca descia com 100% de sim, mas também não com 

100% de não. A gente chegava a um ponto em que a gente abria mão disso, 

mas o senhor [o comandante] também [...]. Então tinha essa negociação. Foi 

um momento novo para todo o grupo, e foi um momento que a gente sentiu que 

o grupo se sentia representado, não só cumprindo ordens. Porque quando a gente 

descia, a gente também esclarecia, dizia: olha, isso não foi possível, nós tivemos 

que negociar até aqui, em termos mais ou menos assim..., para que a gente 

pudesse fazer com que o grupo aceitasse o que a gente não tinha conquistado e o 

porquê não foi conquistado. Não era assim, o horário vai ser esse e simplesmente 

acabou! Nesse momento, a gente buscou colocar o comando vendo o professor 

como ser humano, e valorizar momentos tipo, o dia dos professores. (Entrevista 

nº 2, professor não-militar). (Grifos nossos) 

 

É tendo em vista sua capacidade de negociar que a professora consegue uma 

ação mais organizada por parte dos docentes para então compor a estrutura com a ação. 

Essa capacidade somada ao caráter relacional do poder que essa interação põe em 
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evidência, nos faz atestar a ideia de que a socialização profissional compósita é uma 

atividade recheada por um conteúdo micropolítico. 

Considerando que o exercício micropolítico acirra as tentativas dos sujeitos de 

conciliar o papel pelo outro atribuído com aquilo que os sujeitos dizem ser possível 

executar, pode-se pensar que esse exercício contribui na compreensão de que em muitas 

situações é necessário sobrepor a identidade Nós sobre a identidade EU. A prática de tal 

entendimento se refletirá nos movimentos empreendidos pelos sujeitos na estruturação das 

identificações para si mesmos construídas tendo em vista as identificações que são pelos 

outros atribuídas. 

Equilibrar interesses diversos significa que ambas as partes envolvidas numa 

situação-problema devem de alguma forma ceder, mesmo que seja momentaneamente, 

para mediante as concessões feitas poderem articular, regular e fazer com que as metas da 

organização resultem em saldo positivo para ambas as partes submetidas a uma dada 

ocorrência, por isso, o seu caráter politizado. Para alcançar um equilíbrio que resulte em 

saldo positivo a ambos os envolvidos numa ação são necessários mecanismos 

compartilhados de ação.  

Ao que tudo indica, no CMCG, essa ação coletivizada e compartilhada é 

possível ser movimentada já que muitas das necessidades a que a organização e os 

trabalhadores querem ver atendidas, no que diz respeito ao seu caráter escolar, estão além 

da cobertura imposta pela estrutura e cultura organizacional militar vigente. 

Além do mais, fica sinalizado nos vários trechos do depoimento da professora 

anteriormente expostos, que a ação de um agente ocorre, como já lembravam Weber 

(2009); Elias (1994) e Friedberg (1993), tendo em vista o interesse e o efeito que produzirá 

nos outros, no coletivo, não sendo pautada exclusivamente na estrutura organizacional e 

nem tampouco no poder formal ditado pela organização.  

Fica evidente que a ação de um ator social ocorre também de forma mais 

orgânica, já que os atores, independente do posto, cargo e de serem mais antigos ou mais 

modernos, compartilham interesses que são movimentados pelas negociações das ações e 

das contra-ações organizadamente elaboradas.  

Os atores não se ligam apenas em função de seguirem as mesmas diretrizes e 

cumprirem uma série de regulamentações legais, mas principalmente porque eles 

comungam crenças, valores e formas simbólicas comuns que movimentam suas 

identificações, mirando na feitura de trocas negociadas, segundo Friedberg (1993), a 
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capacidade dos sujeitos de negociarem seus interesses. Isto porque as relações 

socioprofissionais têm caráter ambíguo, são preenchidas por um conteúdo de caráter 

objetivo/subjetivo e margeadas por um conjunto de incertezas. A capacidade de ação do 

sujeito possibilita, de acordo com esse autor, a exploração das incertezas inerentes a essas 

interações.  

Ora, os depoimentos da professora não-militar anteriormente apresentados nos 

permitem entender a capacidade de ação dos sujeitos segundo dois níveis de entendimento, 

que são dependentes das práticas do poder a eles inerentes, dos quais passaremos a discutir 

agora.  

Em primeiro lugar, a capacidade de ação relaciona-se a um conjunto de saberes 

de natureza prática e que, ao que tudo indica, está, no CMCG, muito mais sob o domínio 

do indivíduo que põe uma atribuição em ação do que sob o domínio daquele que atribui a 

tarefa. Esses saberes de natureza prática permitem aos sujeitos executantes de atribuições 

certo controle das incertezas que as tarefas atribuídas encerram.  

Em segundo lugar, a relação direta do poder com a capacidade de ação liga-se 

ao fato de os indivíduos sozinhos ou em grupos terem de enfrentar uma realidade em vez 

de escondê-la, isto é, o saber prático produzido para ser validado, requer ações de 

negociação que envolvam todo um coletivo de profissionais, independente da condição de 

atribuidor ou de sujeito mais paciente. 

É a capacidade de ação que possibilita ao indivíduo enfrentar as incertezas de 

uma realidade, portanto, essa capacidade é da ordem pessoal, relaciona-se à identidade 

pessoal do sujeito, mas sua prática considera interesses coletivos, envolve, conforme 

ressalta Friedberg (1993), a experiência, a capacidade de exercício do poder e a habilidade 

do sujeito de conduzir e responder às mudanças continuamente emergentes numa 

negociação mediante a experiência por ele socialmente acumulada, o que mira também a 

identidade social do sujeito. 

Esses são dois níveis (identidade pessoal/identidade social) interessantes de 

entendimento e de estabelecimento do diálogo entre o poder e a capacidade de ação. 

Interessantes porque estão relacionados à aprendizagem individual e progressiva de uma 

aptidão do sujeito para construir/compor na relação com outrem suas necessidades 

emergentes no decorrer de uma atividade, o que põe em foco a identidade profissional do 

indivíduo.  
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Em função das variáveis em voga nessa aprendizagem e mediante a 

envergadura da aptidão desenvolvida, o sujeito pode elaborar e aprimorar a sua capacidade 

de usá-la para fazer, no cotidiano da atividade, política. 

Por meio da política feita, é possível de o sujeito efetuar acordos. O agente 

pode mobilizar micropoliticamente as aptidões aprendidas para se situar, nas interações, 

discuti-las, aceitá-las, não aceitá-las, assumir e ou negar situações de dependência pessoal, 

reivindicar e firmar interesses, como fez a professora não-militar nos trechos da entrevista 

anterior.  

O fragmento de um relato de observação que estamos evidenciando a seguir é 

demonstrativo de alguns episódios ocorridos no curso de uma reunião estabelecida entre 

professores de português e literatura com coordenadores, supervisores, chefe da STE e o 

chefe da Divisão de Ensino, que julgamos como indicativos do exercício micropolítico 

mobilizado pelos profissionais em defesa de seus interesses. Nesse caso, estava em pauta a 

reivindicação de aumento do número de profissionais na escola para atender a distribuição 

dos professores ao longo dos anos escolares.  

 

Como a escola encontrava-se, na época, com um efetivo de alunos superior a sua 

capacidade de comportá-los ocorreu entre os professores transtornos de diversas 

ordens: aumento no número de salas de aula, constantes atitudes de indisciplina 

dos alunos, salas de aula superlotadas, fato incomum no CMCG; professores 

com carga horária didática superior ao habitual e um efetivo de docentes de 

português insuficiente para atender o número de salas e alunos existente naquela 

época. Diante disso os professores de português em reunião de disciplina não 

entraram num consenso quanto à sua distribuição ao longo dos anos escolares 

tendo que ser solicitada a mediação da reunião pelos supervisores escolares, 

chefe da STE e chefe da Divisão de Ensino. Os professores no curso da reunião 

questionaram quanto à real necessidade de haver professores deslocados das 

seções de ensino e por consequência da sala de aula para compor outras seções. 

Reivindicaram que os profissionais deslocados voltassem a sua respectiva seção 

para assim minimizar o problema do excesso de carga horária que diziam estar 

ocorrendo. Enfatizaram que esse retorno era necessário porque também havia 

muitos profissionais com licença para qualificação e outros com licença saúde. 

Contudo, foi esclarecido pela gestão que, segundo os documentos institucionais, 

os professores de todas as disciplinas no CMCG não estavam com a carga 

didática máxima e que um estudo havia constatado que os professores estavam 

com uma carga horária didática de no máximo 10 a 12 horas aula enquanto que o 

contrato de trabalho previa uma carga horária didática máxima de 18 a 21 horas 

aula. (Relato de observação participante nº 18). 

 

A essa argumentação, seguiu-se um descontentamento do coletivo de 

professores que relataram que suas atribuições não são apenas a de ministrar aula, já que 

cabe ao professor no CMCG: 

 

„Além de ter que subir no tablado‟, fazer sindicâncias, elaborar provas cujo 

processo requer dias; corrigir provas com no mínimo 10 e no máximo quinze 
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páginas e, além disso, mais da metade da prova consta de questões dissertativas. 

Questionaram a gestão sobre o que era “acidental e o que era essencial” na 

organização e, eles mesmos responderam que o essencial era a sala de aula e 

nesse caso o professor não poderia compor outras seções se isso significasse 

prejuízo à sala de aula. (Relato de observação participante nº 18). 

 

O que se viu, no decorrer da reunião foi que, a cada argumentação do 

professor, seguia uma contra-argumentação da gestão e vice-versa, o que nos fez confirmar 

que a capacidade de ação dos sujeitos relaciona-se sem sombras de dúvidas com a 

disposição micropolítica deles (tanto do atribuidor como daquele a quem uma atribuição é 

dirigida); a sua aptidão para ousar e a de tomá-la para assumir posicionamentos políticos 

que, segundo Burns (1964), nem sempre os agentes sociais assumem de forma declarada.  

 

[...] diante do conflito estabelecido entre o que atribuía gestão e o que os 

professores de português diziam ser possível de se fazer, os gestores recorreram 

aos documentos para enfatizar que as diretrizes escolares eram muito claras. Elas 

estabeleciam que a carga horaria didática do professor era de no máximo 21 

horas e que as normas e regras deixavam explícito que ao militar professor cabia 

um maior número de atribuições. Todavia, foi esclarecido que a gestão atual não 

poderia ser responsabilizada quanto ao problema criado por gestões anterior, mas 

tem o compromisso de resolvê-lo e, objetivando a solução mandou que os 

professores elaborassem e até mesmo corrigir as provas à noite, em casa e nos 

finais de semana. Diante de tal postura, os professores não desobedeceram mas 

mostraram-se ressentidos. Isto porque lembraram a gestão que no CMCG, desde 

2008, levar serviço para casa, trabalhar à noite, nos feriados e nos finais de 

semana estava virando regra e que tal regra precisava ser revista. (Relato de 

observação participante nº 18). 

 

Os eventos que se sucederam na reunião nos fizeram pensar que usar a aptidão 

construída como um recurso micropolítico para desenvolver capacidades de ação 

estratégica e assim reivindicar interesses é uma aprendizagem. No caso do adulto, essa 

aprendizagem ocorre via processos de socialização profissional bem sucedidos. Não se 

trata de qualquer aprendizagem, mas de aprendizagens que a nosso ver levem a formas de 

identificação mediadas por artifícios compósitos, isto é, mecanismos que promovam 

efetivamente o diálogo da estrutura com a ação.  

Está explícito que nessas situações são postos em cheque o poder, a autoridade 

e a dominação que os agentes representantes da norma detêm e que praticam, em muitas 

situações via atos de dominação mando/obedeça e por isso o processo de colocar em 

cheque o poder fomenta as tentativas de se chegar a um acordo e principalmente firmá-lo. 

 

A resposta dada foi a de que a academia militar ensina que o militar não tem 

hora, e que os militares ali presentes escolheram ser militares. Foi enfatizado 

ainda que o CMCG é verticalizado e nesse sentido vai chegar uma hora em que 

será dito que a norma e a regra devem ser cumpridas a qualquer custo; que a 

gestão quer todo mundo satisfeito mas nem sempre é possível; que a gestão tenta 
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melhorar as condições de trabalho mas as vezes não é possível.(Relato de 

observação participante nº 18). 

 

Ao que parece, o fato de as relações serem mediadas pela hierarquia e pela 

disciplina militar se configura como mais um elemento a impor ao professor maior aptidão 

e maior capacidade de ação na condução das negociações de suas necessidades, bem como 

na feitura e efetivação, como já apontamos, de acordos, uma vez que, no limite das 

discussões, quando parece que não haverá possibilidade de ajustes dos interesses em 

questão, a lógica hierárquico-disciplinar é reivindicada pela gestão para fazer valer, a 

qualquer custo, a estrutura.  

No que diz respeito à feitura de acordos, Friedberg (1993) faz um importante 

alerta. Diz que acordos formulados mediante o exercício do diálogo não deveriam ser 

mediados por contratos, nem tampouco exigirem abandono das convicções particulares 

(das pertenças construídas) dos envolvidos.  

Não deveriam exigir confiança cega ao que foi firmado e muito menos a 

orientação para que se abandonem estratégias. Na verdade, o que não pode haver, como foi 

relatado anteriormente, é o exercício da dominação, no seu sentido mais elementar, 

apresentado por Weber (2009), o de mando/obedeça.  

Além do mais, os acordos são, segundo Friedberg (1993), uma das formas que 

os indivíduos podem expor os apertos pelos quais passam e mediante essa exposição 

poderem minimizar os constrangimentos a que estão sujeitos e até diminuírem o caráter 

relativo da autonomia que, muitas vezes, têm os sujeitos.  

Por isso, concordamos com Dubar (2006) que, em suas teorizações, nos 

permite atestar as nossas argumentações de que a capacidade de ação dos agentes não mais 

se relaciona exclusivamente com a sua trajetória escolar, com a formação ou com a 

organização.  

A capacidade de ação tem a ver, segundo esse autor, com os próprios 

indivíduos, com suas identidades construídas/em construção; com a aptidão deles para 

usar, como fazem nossos atores, o aparato de conhecimentos aprendidos e a própria 

identificação construída como recurso estratégico de discussão e reivindicação de seus 

interesses e projetos. Logo, pensamos ser os atores os únicos responsáveis por adquirir 

capacidades de ação e para, mediante essas capacidades e a sua envergadura política, 

propor acordos, até porque são eles que sofrerão caso não as adquiram. 
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A capacidade de ação, por seu conteúdo político, pode esconder, como explica 

Friedberg (1993), diferenças quanto a valores, preferências, interesses, crenças e 

percepções da realidade, pode esconder também disputas pelos recursos físicos e humanos 

que a organização disponibiliza.  

Pode esconder ainda, como dizem Ball e Lacey (1980), Ball (1987), Siskin 

(1994), Carvalho (2002), a busca empreendida mutuamente pelos agentes de definirem-se 

a si mesmos (suas identidades pessoais), o trabalho e as identidades profissionais, visando 

salvaguardar seus interesses. Friedberg (1993) diz mais: uma ação politicamente orientada 

esconde a cooperação e o embate entre grupos e subgrupos de sujeitos que buscam 

recursos de poder.  

Mas, consideramos que foi Weber (2009), ao fazer referência às ações sociais 

enquanto atos dotados de sentido subjetivo, implicando ao mesmo tempo direcionamentos 

significativos da conduta de um (s) por outro (s), mediada constantemente pelos aspectos 

reflexivos dos sujeitos, quem realmente deu o tom da compreensão da sociedade, lê-se das 

organizações. O autor condiciona as ações dos sujeitos às formas interpretativas, às 

maneiras pelas quais as pessoas percebem no dia-a-dia as ações que empreendem com os 

outros com quem interagem.  

Ao compreender o racional impresso às ações sociais, esse autor nos ensinou 

que as ações dos agentes que se ocupam de fazer valer as diretrizes impressas na estrutura 

(os atribuidores), e também daqueles a quem as atribuições se dirigem (os sujeito que mais 

seguem do que elaboram as regras) têm um conteúdo significativo e político. 

Isto porque eles expressam os motivos que levam os sujeitos ao 

cumprimento/não cumprimento do regulamento, isto é, escolher ficar ou não dentro de um 

quadro de dominação e de autoridade e até mesmo as razões que os fazem usar a estrutura 

como recurso para potencializar o trabalho, no nosso caso, a ação na sala de aula.  

Como vimos, nesta seção deste capítulo, a variedade de possibilidades que 

encerra a capacidade de ação política dos sujeitos precisa ser habilmente gerida por eles 

mesmos com vistas ao bem-comum, isto é, ela precisa ser administrada de maneira a ter 

muito mais em conta a identidade NÓS do que a identidade EU.  

Ela precisa ser mobilizada de forma a visar, nem que seja momentaneamente, 

tanto aos interesses do trabalhador como às necessidades da organização. Por isso, estamos 

defendendo a composição da estrutura com a ação e, defendendo ainda que a estrutura 

organizacional, assim elaborada, seja um importante juiz, a orientar as ações. 
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Logo, julgamos que o conteúdo da entrevista nº3 de uma professora não-militar 

e os relatos de observação apresentados indicam práticas de poder e modos de orientação 

das interações sociais e profissionais por mecanismo outro de socialização, que não é 

apenas societário ou comunitário. Esse “outro” mecanismo de socialização profissional 

decorre dos sistemas de ação políticos-estratégicos criados pelos atores e é a partir dessa 

socialização compósita que criam movimentos em que constroem e transitam entre 

diferentes formas identitárias profissionais. Fazem isso, reivindicando de um polo de 

socialização (o societário) e do outro polo socializador (o comunitário) elementos para 

compor forças na organização.  

Daí afirmarmos que, mediante o exercício compósito, os professores podem 

estabelecer formas alternativas de promoção da ação social. Mediante tal exercício, podem 

também, construir identidades profissionais diversas e até restituir, mesmo que 

temporariamente, a autoridade profissional que é, muitas vezes, na organização escolar 

militarizada, sequestrada pela estrutura englobante à qual estão vinculados todos os 

indivíduos.  

Portanto, a socialização compósita, tendo como principal objetivo compor com, 

e não sobrepor, o quadro de estruturação da ação em uma organização, poderá ser 

conduzida de várias formas, por exemplo, como o fez a professora coordenadora, isto é, 

sendo a representante dos professores, coube a ela, diante do atribuidor, defender os 

interesses coletivamente discutidos. 

Poderá ser conduzida ainda da forma como fizeram os professores da disciplina 

de português na reunião com a gestão, ou seja, mediante uma ampla discussão em que 

todos os envolvidos tiveram a oportunidade de expor e discutir as necessidades que o 

coletivo diz serem importantes para uma dada situação.  

Ações de composição da estrutura com a ação, sejam elas quais forem, 

expressam a forma como Elias (2008) diz ser movimentada a sociedade, ou seja, as ações 

dos sujeitos ocorrem segundo um mecanismo de interdependência contínuo que pode ou 

não ser conflituoso.  

O fim dessas ações deveria ser, segundo esse autor, o de estabelecer maior 

equilíbrio às interações sociais, sendo esse equilíbrio um processo que, a nosso ver, 

depende da aptidão e da capacidade de ação política dos agentes, principalmente, da 

capacidade dos agentes de negociarem suas necessidades e firmá-las mediante a feitura de 

acordos.  
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Ficou exposto, nesta seção deste capítulo, o fato de que os acordos, num 

contexto de socialização profissional compósito, sejam mediados pela capacidade 

micropolítica, assumida ou não, pelos indivíduos, no ato de negociarem seus interesses.  

Uma negociação, mediada por acordos e dependente da capacidade de os 

agentes agirem politicamente para mover ações individuais e coletivas, pode transformar 

interações socioprofissionais diversas, como por exemplo, a relação professor/aluno; 

professor/professor; professor/gestor, em configurações (Elias, 2008), já que planificam 

cargos, postos e funções, diminuem mesmo o poder da hierarquia e do monitoramento 

imposto pela disciplina militar, uma vez que todos se manifestam e defendem seus 

posicionamentos abertamente.  

Isto não quer dizer que, nas configurações, não há regras mediadoras das 

discussões. Quer dizer que as regras, em função da natureza política das situações, dos 

interesses dos agentes e do movimento constante que encerram, podem assumir caráter 

aberto, flexível e contingente, já que, uma vez dentro de uma configuração, os atores 

orientam-se, conforme ensina Elias (2008), uns em relação aos outros, os seus 

comportamentos, posicionamentos, interpretações e críticas.  

Essa característica que assumem as normas e as regras no interior de uma 

configuração só são viáveis na gestão das interações, na medida em que são elaboradas 

pelos próprios integrantes do arranjo e via os sistemas de ação que criam.  

Assim, as configurações nas quais se envolvem os nossos atores na 

organização escolar militarizada são dependentes do jogo de interesses a elas intrínsecos e 

do caráter contingente das próprias interações que acabam por promover o estreitamento 

dos modelos organizacionais burocrático, anárquico e cultural.  

Tal estreitamento confere um caráter mais dinâmico às ações dos sujeitos e 

permite verificar que movimento de identificação profissional eles elaboram.  

 

 

3.8 Conclusão 

 

Ao pensarmos este trabalho tínhamos em mente investigar como se estruturam 

os movimentos identitários de professores que estão subordinados a um conjunto de 

normas e regras de orientação da ação que incluem formas de poder decorrentes dos 

princípios ligados à hierarquia e à disciplina militar. 
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Contudo, ao iniciarmos a pesquisa, inseridos no campo como professor e 

pesquisador, reunimos um conjunto de referenciais teóricos que se ligavam às questões da 

identidade pessoal, da social e da profissional. Esse material relacionava as questões de 

identidade aos contextos em que os sujeitos se inserem, bem como as questões ligadas ao 

poder e suas influências sobre essas questões. Embora tenhamos encontrado nesse 

referencial importantes discussões, percebemos que elas sozinhas não nos ajudariam a 

atingir o objetivo do trabalho. 

Portanto, procuramos referenciais teóricos que não aquele específico ao 

processo de construção das identidades, mas que nos dissessem mais sobre as 

organizações, em especial, as organizações escolares e as práticas de poder que nelas 

ocorrem. Ao acessarmos esse material, entramos em contato com discussões que 

apontavam para o entendimento das organizações, inclusive as escolares, como sendo 

estabelecimentos que não se constituem apenas em função do quadro normativo, de um 

conjunto de regras e dispositivos orientadores da ação, que são, em grande medida, 

elaborados à revelia dos professores. 

Esse referencial nos informou que uma escola é o que os professores dizem 

dela, isto é, ela se constitui pela análise, interpretação e crítica que os docentes elaboram a 

partir da prática da estrutura formal que lhes é atribuída. Essa compreensão apontou para a 

existência de conflitos diversos no edifício escolar, uma vez que a prática da norma e da 

regra pelo professor não ocorre num quadro de fidelidade absoluta. Os interesses e 

necessidades de professores e escolas nem sempre se alinham. 

Assim, notamos que precisávamos ampliar aquele objetivo de tal forma que 

passasse a incluir referenciais teóricos ligados às micropolíticas do cotidiano. Essa busca 

ocorreu influenciada pelo fato de os professores do CMCG, em suas reflexões sobre a 

estrutura escolar, reconhecerem elementos que os remeteram a um passado em que a escola 

e o professor eram centros criadores e reprodutores de saberes diversos, de 

comportamentos sociais, de valores e crenças as quais a comunidade situada em seu 

entorno e os alunos reconheciam e valorizavam. Tal reconhecimento e valorização, sendo, 

como afirmam os docentes, uma realidade no CMCG, os conduzem a uma cultura 

profissional ligada a um trabalho de excelência e a expressarem orgulho de serem 

professores. 

Uma vez acessado esse referencial, estabelecemos o diálogo deles com os 

dados da pesquisa e percebemos que, na apresentação dos resultados, antes de qualquer 
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discussão sobre as influências das práticas de poder decorrentes da hierarquia e da 

disciplina militar sobre os movimentos identitários profissionais de docentes seria preciso 

discutir a identidade da organização na qual os nossos atores estavam inseridos. 

No entanto, não se tratou de apenas apresentar o contexto, mas de aprofundar-

se nele e investigar que conteúdo - normas e regras - o contexto reivindica ser endossado 

pelo professor, como esse conteúdo é atribuído, como prevê a divisão das atividades e 

como organiza o pessoal subordinador e os subordinados. Nesse aprofundar-se, foi preciso 

ter claro se há e de que forma são atribuídos a esses docentes elementos simbólicos e 

culturais que se configurassem influenciadores da identidade da organização. 

Assim, identificamos, na organização, um modelo tríptico de gestão da ação. 

Tal identificação ocorreu quando olhamos para o CMCG seguindo duas perspectivas: uma 

que considerou a estrutura, e outra que entendeu que a estrutura, ao ser atribuída aos 

professores, movimenta as suas pertenças construídas já que os indivíduos, ao praticarem 

as diretrizes atribuídas, as analisam, as interpretam e as praticam reinterpretativamente. 

Essa “nova prática” sinaliza um conjunto de ações organizadas pelos trabalhadores, 

individual e coletivamente, visando ter seus interesses atendidos. Logo, almejando alcançar 

interesses próprios, os professores buscam a todo custo o diálogo da estrutura com a ação. 

Vimos o diálogo entre a estrutura e a ação como revelador da existência, no colégio 

militarizado, de um sistema em ação constante. 

Esse diálogo num campo militarizado encerra práticas de poder 

mando/obedeça e relacional-reflexivas. Tais práticas, somadas às interpretações que os 

professores fazem delas e a forma como eles reagem a elas, são elementos que 

movimentam as suas pertenças e que interferem, portanto, sobre a busca por uma maior 

congruência entre o que é atribuído com o que é reivindicado e, essa busca, apontou o 

caráter relativizado e vigiado da autonomia do professor na escola. Além do mais, a busca 

por maior congruência da estrutura com a ação influencia as pertenças profissionais dos 

professores de tal forma que lhes possibilita um movimento em que constroem as 

identidades profissionais de excelência, compartilhada, estratégica e compósita. 

Isto porque o sujeito e a organização, ao negociarem de forma mais estreita as 

suas necessidades, de forma a compor os anseios de um (da organização) com os desejos 

do outro (dos sujeitos), nos dizem que o campo de trabalho é o local privilegiado da 

socialização profissional, já que nesse ambiente as identificações construídas pelos sujeitos 

- sejam elas pessoais, sociais ou profissionais - e a identidade da organização devem ser 
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constantemente revistas, de modo que o conteúdo objetivo atribuído que serve como meio 

para a afirmação pelo sujeito da identificação do si-mesmo para o outro, sirva também de 

recurso reflexivo que leve esse mesmo sujeito ao questionamento das identidades de si por 

si mesmo construídas e que são pelo outro (a organização) interrogadas. 

É em função disso, que concluímos que o movimento de construção da 

identidade profissional de professores se faz, não só pela negociação entre dois elementos 

(atribuição/pertença) e no interior dos quais se forjam as identidades reais, mas também 

por meio de negociações e ações organizadas.  

Negociações e ações organizadas, formalmente orientadas ou não, são 

dispositivos postos em ação pelos diferentes níveis que compõem a escola, representantes 

da estrutura (gestores) com professores, gestores com gestores, professores com 

professores e têm impactos variáveis no plano da ação e no movimento de identificação 

dos sujeitos, isto é, podem ou não perpetuar, atualizar e até reatualizar as identificações 

construídas ou em construção. 

O fato é que entre o decretado e o praticado há espaço para o diálogo, há 

caminho para a feitura de acordos. Os acordos expressam o entendimento mútuo dos 

profissionais quanto a uma determinada problemática. Segundo nossa investigação, os 

acordos, por sua reciprocidade, têm natureza micropolítica, e esta também é um elemento a 

influenciar os movimentos identitários profissionais. A política pode gerir as incertezas que 

os problemas presentes nas interações interdependentes existentes entre os sujeitos. 

Por isso, consideramos que, em decorrência da prática do poder em seu duplo 

sentido (mando/obedeça e relacional/reflexiva), os níveis - (atribuidores/sujeitos mais 

pacientes) - demarcam incessantemente, em função das tensões que vivenciam práticas de 

poder que, ao tensionarem os movimentos de identificações dos sujeitos, criam as 

condições para a compreensão da forma de os sujeitos se socializarem profissionalmente 

no CMCG. 

Deduzimos que a identidade profissional de excelência, a identidade 

profissional compartilhada, a identidade profissional compósita, a identidade profissional 

estratégica, a prática da inversão de condutas e a construção de uma cultura profissional de 

excelência é, para nós, uma questão que se efetiva a partir da construção de uma forma de 

socialização profissional compósita. 

Não negamos, em nossas teorizações, quanto à socialização profissional 

compósita e seus efeitos sobre os movimentos identitários profissionais dos professores, 
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que a atribuição-pertença é o arranjo fundamental, mas ele tem caráter de configuração, 

isto é, não tem caráter linear, tanto que um atribuidor hoje pode ser o sujeito mais paciente 

amanhã e vice-versa. Os atribuidores também recebem tarefas dos níveis hierárquicos que 

estão situados mais acima do posto que eles detêm. Nem todos os sujeitos se identificam 

como atribuidores; também não se identificam como sendo os sujeitos mais pacientes. Essa 

troca de papéis gera intensos conflitos e nos fez ver as práticas de poder como uma 

interação muito mais relacional/reflexiva do que de mando/obedeça. 

Pelo eixo da atribuição, a relação sujeito/organização é colocada em circulação 

e, em geral, essa circulação se dá com os detentores estratégicos do poder, pois esses (os 

atribuidores), por suas ações, põem em jogo as suas identidades narrativas construídas e as 

identidades narrativas dos sujeitos a quem algo é atribuído; põem em xeque os projetos de 

vida desses indivíduos. O sujeito atribuidor o é, por exercer uma autoridade formal-legal e, 

os que seguem a atribuição, os sujeitos mais pacientes, esboçam uma aceitação ao poder, 

que é estratégica. 

Entendemos que, pelo eixo da pertença, é reivindicada a aptidão elaborada 

pelos indivíduos atribuidores e, principalmente, os seguidores estratégicos da norma para 

responder, mediante contra-ações, às atribuições que lhes são dadas. A contra-ação 

manifestada pelo(s) sujeito(s) mais estrategicamente paciente(s) é reciprocamente 

orientada, pois o sujeito mais paciente devolve aos atribuidores, que são os representantes 

legais da estrutura., a ação, o poder e a identificação conferida. Isso exigirá, do ponto de 

vista da estrutura organizacional, representada pelos atribuidores, e num contexto de 

socialização profissional compósita, a compreensão e análise da vinculação da contra-ação 

ao rol de suas prescrições e necessidades. 

Esse movimento de análise da contra-ação elaborado pelo atribuidor encerra, 

nesse mesmo contexto de socialização profissional, formas de poder, já que tem como 

vimos dois caracteres: um primeiro, reforçador do poder da ação do atribuidor que ocorrerá 

caso o sujeito mais paciente perceba a congruência e a relevância da atribuição com as suas 

necessidades de trabalho e caso a atribuição seja conferida de forma hábil e cuidadosa. 

Nessa situação, será posta em evidência a habilidade política dos indivíduos, 

por exemplo, a do indivíduo atribuidor de, na medida em que o sujeito mais paciente 

proceda via contra-ação à negativa à atribuição dada, ser hábil para estruturar uma 

contrarreação à contra-ação do sujeito mais paciente e assim convencê-lo, pelo exercício 

relacional/reflexivo do poder, de que a ação atribuída é relevante ao trabalho desenvolvido. 
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Por essa mesma característica que tem o poder, no movimento de análise 

recíproca de uma ação e que prevê o seu exercício de forma hábil, o atribuidor praticará a 

dominação, contudo de forma político-estratégica e não conforme prescreve o segundo 

caráter do movimento de análise de uma contra-ação elaborado pelo atribuidor, como 

devendo ser um ato elementar do tipo mando/obedeça.  

Isto porque a obediência é conseguida pela habilidade do atribuidor de usar 

“jeitosamente” a autoridade formal-legal que lhe foi concedida. Isso não significa que o (s) 

sujeito (s) a quem a contrarreação do atribuidor foi dirigida não possa (m) fazer, caso a 

orientação não seja bem elaborada, uma contrarreação à contrarreação dos atribuidores. 

Em síntese, tem-se que o eixo da pertença, uma vez posto em movimento, será 

sempre um domínio das interações político-negociatórias entre professores, independente 

de esse professor ser o atribuidor ou ser o sujeito mais paciente. Mas esse eixo, no caso da 

organização escolar militarizada, será dependente da capacidade de os agentes 

interpretarem as normas e de as praticarem reinterpretativamente, visando salvaguardar 

seus interesses, via composição do que prescreve a estrutura com o que a ação dele 

reivindica. 

O fato é que, numa organização escolar militarizada, seja qual for o grau de 

abertura e de constrangimento que a interação pode encerrar, ou a que uma organização faz 

pesar sobre os seus membros, estes se movimentam e transformam o contexto 

organizacional constantemente por meio de suas condutas sejam elas formais, isto é, 

apoiadas em elementos estruturais e culturais da organização que integram, sejam elas não-

formais, ou seja, resultantes de uma recontextualização da diretriz atribuída. Com essas 

condutas os sujeitos movem a organização e a si próprios. Ao mover/automover-se, os 

profissionais reproduzem certas características e certas dimensões do si e do outro 

(organização). 

Sendo assim, o movimento de configuração da identidade profissional dos 

nossos atores considera os processos de atribuição e pertença como mecanismos 

inteiramente políticos, já que no processo de construção das suas identificações, os sujeitos 

buscam fazer a composição entre aquilo que se diz que o indivíduo é (identidade social 

virtual) com aquilo que o sujeito diz ser (identidade social real). Mesmo quando a 

composição não é possível e ocorre a cisão entre o que se diz que o sujeito é e aquilo que o 

sujeito diz ser, a reintegração dessa dualidade, no campo do trabalho, requer do sujeito 

formas compósitas de reflexão e mobilização das reflexões elaboradas. 
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Portanto, o movimento de construção da identidade profissional de professores 

não-militares e de militares professores se dá, não só pela negociação micropolítica entre 

um sistema de ação que propõe (atribui) identidades virtuais e o outro relativo às trajetórias 

vividas (pertenças), mas também por meio de acordos.  

Esses movimentos identitários, estabelecidos num quadro de negociação 

estratégica, circulam nos limites de uma e de outra forma societária e comunitária de 

socialização profissional, isto é, no interior de uma socialização profissional compósita a 

qual é mediada por processos micropolíticos. A política é o elemento a gerir as incertezas 

presentes na organização escolar militarizada; é a mediadora das interdependências que 

mantêm nossos atores e, no interior das quais eles buscam estratégica e provisoriamente as 

suas convicções, os seus compromissos, interesses e as identificações.  

Por isso, percebemos que, independentemente da forma como os indivíduos se 

socializam, seja societária, comunitária ou compósita e, ainda, independentemente das 

identidades profissionais que essas formas possibilitam - estatutária, narrativa, cultural e 

reflexiva; de excelência, compartilhada, estratégica e compósita - os indivíduos, no interior 

da organização escolar militarizada, buscam compor seus interesses com os interesses 

organizacionais, visando ao sucesso no trabalho, à sobrevivência na escola e à estruturação 

de identidades profissionais mais aceitáveis a esses contextos. 

 

 

3.9 Implicações teórico-sociais deste trabalho 

 

Perseguimos nosso objetivo por meio de recursos metodológicos diversos, mas 

que, em síntese, tinham preocupações comuns: apreender que interações os sujeitos 

mantêm entre si e com a escola; como elas são estruturadas em prol do desenvolvimento 

das atividades profissionais no CMCG, bem como obter uma maior definição da identidade 

do colégio. As questões ligadas à identidade profissional não podem ser discutidas à 

revelia dos contextos de ação em que os sujeitos se encontram. 

Nessa procura, a atividade micropolítica foi requerida porque ela é uma prática 

de mediação, na qual normas e regras, recursos diversos são mobilizados de modo a 

proporcionar aos docentes uma maior compreensão da realidade em que estão inseridos.  

O papel mediador conferido às micropolíticas do cotidiano possibilitou que 

entendêssemos o CMCG como uma criação social e, portanto, como um estabelecimento 
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que é muito mais que a estrutura decretada e a cultura estabelecida. Ao estudar identidade, 

não se pode pensar a realidade social de uma escola, mesmo sendo ela militarizada, como 

pré-existente aos sujeitos, mas como um estabelecimento em constante processo de 

constituição, isto é, como sendo um sistema em ação que, no constituir-se, deixa 

continuamente espaços vazios e, nesses espaços, há a possibilidade de uma intervenção 

mais autônoma dos sujeitos - aqueles mais pacientes, ou que com mais frequência mais 

obedecem do que produzem as normas. 

Tal compreensão implicou que apelássemos a conceitos provenientes de 

análises de cunho sociológico sobre os processos de socialização profissional, de 

identificação dos modelos organizacionais, de intercâmbios de poderes e sobre os modos 

como os sujeitos se organizam em prol da negociação de seus interesses frente às 

necessidades organizacionais. 

Não se pode negar que, numa administração militarizada, hierarquizada, 

centralizada, com práticas de poder específicas, há atores centrais e que eles sequestram 

com mais frequência o poder e mais produzem as normas e as regras formais-legais do que 

efetivamente as praticam. Esses sujeitos organizam e estruturam a escola por meio de um 

conteúdo universal que, apoiado num mecanismo disciplinar da ordem militar, monitora a 

todos, segundo serviços de inspeção singulares. 

É certo que nosso objetivo de investigação, ao aproximar o estudo dos olhares 

interpretativos sobre as organizações, particularmente ao conferir centralidade à estrutura, 

às influências das práticas de poder, implicou que nos preocupássemos muito mais com as 

ações organizadas, as estratégias de obediência, de fuga e de enfrentamento que os 

professores protagonizam frente ao quadro normativo a que devem responder. Isto porque 

são elas que escondem os movimentos identitários segundo os quais eles estruturam suas 

identificações. 

Nesse sentido, consagra-se o respeito por princípios e regras gerais, o 

desenvolvimento de práticas de poder pelos atores, recheadas por uma maior 

responsabilização pela aplicação estratégica da estrutura decretada e pelo enfrentamento à 

tentação centralista do atribuidor de a tudo prever, a tudo vigiar, uniformizar e regular. 

Dessa forma, tem-se um cenário de descentralização, de autonomia relativizada e de um 

modo muito mais compósito de os diversos atores interagirem socialmente. 
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Concentrando-se na natureza socialmente construída da realidade 

organizacional e nos processos pelos quais os sujeitos negociam suas atribuições e suas 

compreensões construídas sobre o trabalho de professor na escola, a pesquisa defende a 

ideia de que a edificação de um modo compósito de socialização é resultado de um enlaçar 

constante, todavia contingente, da estrutura imposta com as dinâmicas criadas e recriadas 

pelos atores ao praticarem as diretrizes de trabalho. 

A prática de interações sociais compósitas não preexiste à estrutura decretada e 

nem tampouco à ação dos indivíduos. Ela faz desses elementos uma interação 

concomitante que pode validar/não validar uma norma, uma regra e também recriar normas 

e regras. Então têm-se no CMCG graus variáveis de produção de novas regras e de 

interferência no trabalho. Têm-se ainda modos singulares de o pesquisador adentrar e 

interagir nesse contexto que até bem pouco tempo atrás julgava ser improvável, porque 

sempre reservado aos decisores centrais, aos textos oficiais, a práticas sociais rígidas e de 

difícil acesso. 

A natureza e o âmbito dos modelos organizacionais impostos, criados e 

recriados por meio de uma interação social que considera o diálogo entre o que é atribuído 

formalmente com o que é produzido formal e informalmente pelos atores serão 

profundamente estreitados se os modos como a organização e os atores interagirem e 

regerem a própria atividade ocorrer por princípios culturais, condutas e regras gerais 

constantes na estrutura imposta, mas, conferindo grande importância à possibilidade de 

recriação dessa cultura e estrutura por meio da produção de culturas alternativas e de regras 

mais autônomas que, consideradas pelo sujeito/grupo eficazes a uma realidade, serão 

verdadeiramente legitimadas.  

Essa reivindicação foi evidenciada nos processos sociais e de trabalho que 

ocorrem na margem da estrutura, por exemplo, quando nossos atores invertem suas 

condutas entre si e com os representantes legais das normas e regras ou quando, em muitas 

situações, demonstram fazer uso da estrutura para reestruturar as diretrizes orientadoras das 

suas ações.  

Tais práticas marginalizadas, isto é, que ocorrem muito mais, em um quadro de 

fuga, de subversão das regras e de certos arranjos estruturais, morfológicos e de práticas de 

poder são, mesmo assim, indubitavelmente, fatores de criação e de recriação permanente e 

de enfrentamento e de elaboração de outras regras e de outras estruturas sociais e 
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profissionais igualmente possíveis na escola militarizada. As normas, regras e estruturas 

sociais são mais inventáveis por parte de professores organizacionalmente localizados no 

espaço dos departamentos escolares do que pelos representantes da estrutura.  

Em síntese, o caminho teórico-metodológico escolhido nos diz que a 

construção de uma regra própria e não apenas a validação daquela que é pressuposta, isto 

é, de uma regra alheia, implica, no CMCG, uma co-construção ou uma produção em 

regime de co-autoria, pois só assim pode-se respeitar os direitos dos professores de 

participarem na governança da escola, que passa a ser entendida por meio desse 

mecanismo como um sistema em ação, de socialização e de desenvolvimento de 

identidades profissionais e não como mero instrumento de reprodução das normas e das 

regras.  

Implicou também o enfrentamento do pesquisador às suas convicções e às 

representações sobre o ensino e a escola, pois, sendo um participante, senti, vivi a escola 

numa dupla perspectiva: professor e investigador e, nessa direção, alegrei-me, orgulhei-me 

de dela fazer parte e de nela interferir, objetivando a sua melhoria, mas também revoltei-

me e repudiei sob diversos níveis, muitos dos fatos e situações que foram aqui 

apresentadas.  

O tempo todo, senti-me responsável por cada entrevista, depoimento, 

testemunho, fato observado e vivido e por compreender, segundo o conhecimento 

científico produzido, aquele universo; pude entender com maior lucidez porque as coisas 

são da forma como apresentamos e indicar espaço para mudanças e as formas como essas 

devem ser orientadas.  

Nesse sentido, minhas argumentações analíticas foram se tornando ambíguas, 

pois em determinadas situações tiveram caráter mais ácido e noutras mais adocicado, mas 

em nenhum momento assumi uma postura pré-concebida diante do campo investigado e 

dos sujeitos. Eu, diante do compromisso dos meus sujeitos de pesquisa e do papel social da 

escola, não poderia fazê-lo. Mas, fui rigoroso com os professores e com a escola. 

Logo, meu compromisso enquanto pesquisador foi o de manter uma postura 

investigativa declaradamente crítica, tanto em relação ao que disseram os professores 

participantes da investigação, quanto ao que observei no espaço do edifício escolar e ao 

que colhi na consulta documental.  
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Para este estudo, não importou minha condição de participante do campo, mas 

o que essa condição poderia representar ao processo de pesquisa nesse contexto e em 

outros contextos de mesma natureza. Assim, é a perspectiva de maior aprofundamento dos 

resultados apresentados mediante a estruturação de um grupo de pesquisa que, nesse 

momento, se abre como horizonte para uma maior efetivação da minha opção em ser 

doutor em educação.  
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ANEXO A 

Questionário militar professor 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE PERFIL (militar professor) 

 

 

1. Qual o seu sexo? 

(  ) Feminino  

(X) Masculino 

 

2. Qual a sua Idade? 

(  ) entre 21 e 25 anos (  ) entre 26 e 30 anos 

(X) entre 31 e 35 anos (  ) entre 36 e 40 anos 

(  ) entre 41 e 46 anos (  ) 47 anos ou mais 

 

3. Seu estado civil é: 

(X) solteiro (a) (  ) casado (a) ou união estável  

(  ) separado (desquitado, divorciado) (  ) viúvo (a)  

(  ) outro. Qual?_______________________. 

 

4. Qual a sua formação?  

(  ) Magistério (nível médio/2°grau). 

(X) Curso superior Qual? Letras - Português/Espanhol. Ano de formação: 2001.  

 

5. Tem formação em nível de pós-graduação, ou esta em processo de formação? 

(  ) Não possui.  

(  ) Aperfeiçoamento.  

Qual curso?_________________________. Qual instituição:_______________________. 

 

(X) Especialização 

Qual curso? Língua Espanhola, Literaturas e Culturas Espanhola e Hispano-americana. 

Qual instituição: Instituto Catarinense de Pós-Graduação. 

 

(  ) Mestrado 

Qual área __________________________. Qual instituição:_____________________. 

 

(  ) Doutorado 

Qual área__________________________. Qual instituição:_______________________. 

Outros____________________________. Qual instituição:_______________________. 
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6. Qual a sua Categoria Profissional no CMCG? 

(  ) Civil 

(X) Militar (  ) Oficial Técnico Temporário. 

Qual a posto:_________________________________ 

(X) Oficial QCO 

Qual posto: Primeiro Tenente 

  

(  ) Militar de armas. 

Qual posto ___________________________________. 

 

Forças Auxiliares. 

(  ) Sargento do corpo de bombeiros. 

(  ) Sargento da polícia militar. 

  

Praça  

(  ) Sargento do exercito. 

(  ) Sargento da aeronáutica. 

(  ) Sargento da marinha. 

 

7. Em quantos estabelecimentos de ensino você trabalha? 

(X) Apenas em uma escola. 

(  ) Em 2 escolas. 

(  ) Em 3 escolas.  

(  ) Em 4 ou mais escolas. 

 

8. Há quanto tempo você está lecionando? 

(  ) Há menos de 1 ano (  ) De 1 a 2 anos 

(  ) De 3 a 5 anos (  ) De 6 a 9 anos 

(X) De 10 a 15 anos (  ) De 15 a 20 anos 

(  ) Há mais de 20 anos 

 

9. Há quanto tempo você esta lecionando (trabalhando), no CMCG? 

(  ) Há menos de 1 ano (  ) De 1 a 2 anos 

(  ) De 3 a 5 anos (X) De 6 a 9 anos 

(  ) De 10 a 15 anos (  ) De 15 a 20 anos 

(  ) Há mais de 20 anos 

 

10.  Em qual (is) turno(s) você trabalha no CMCG? (Marque mais de uma opção, se for o 

caso) 

(X) Matutino 

(X) Vespertino 

(  ) Noturno 
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11. Qual a sua carga horária (em sala de aula) de trabalho semanal no CMCG? 

(  ) de 0 a 10 horas 

(X) de 11 a 20 horas 

(  ) de 21 a 30 horas 

(  ) de 31 a 40 horas 

 

12. Quantas horas por semana você dedica ao planejamento das aulas no CMCG?  

(  ) Até 4 horas semanais. 

(  ) De 4 a 8 horas semanais. 

(  ) 8 horas ou mais. 

(X) Menos de quatro horas semanais 

 

13. Qual cargo que você ocupa no CMCG? (Marque mais de uma opção, se for o caso) 

(  ) Professor Ensino Fundamental. 

(X) Professor Ensino Médio 

(  ) Coordenador. Qual o tempo (horas aula) destinado a coordenação?________________. 

 

(X) Orientador de turma 

(  ) Coordenador de disciplina 

Qual:_________________ Qual o tempo (horas aula) destinado a essa tarefa? 1 h/sem. 

(  ) Monitor  

Qual CIA _________Qual o tempo (horas aula) destinado a essa tarefa?_______________. 

(  ) Exerce cargo com função gratificada  

Qual_____________ Qual o tempo (horas aula) destinado a essa tarefa _______________. 

 

(  ) Pedagogo 

(  ) Psicopedagogo 

(  ) Profissional do serviço social 

(  ) outros, qual?_____________________. 

 

14. Você exerce algum cargo de chefia? 

(  ) Não 

(X) Sim 

Qual? Chefia de ano. Qual o tempo (horas aula) destinado a essa tarefa? 30h/sem.  

 

15. Qual é a sua situação trabalhista no CMCG? 

(Marque apenas UMA opção) 

 

(  ) Efetivo com dedicação exclusiva. 

(  ) Efetivo sem dedicação exclusiva. 

(  ) Contratado. 

Outros: Militar 
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16. Você pertence a algum sindicato?  

(  ) não. 

(  ) sim. Qual______________________ 

 

17. Qual é o seu ganho mensal no CMCG? 

(  ) 1 a 3 salários mínimos. 

(  ) 3 a 6 salários mínimos. 

(X) mais de 6 salários mínimos. 

(  ) não recebe nenhum salário. 

 

 

Caro colega, discorra livremente em resposta às questões abaixo, não se preocupando 

com a extensão do texto  

 

18. Como você vê a organização da escola, o grupo de trabalho e a sua atividade no 

CMCG hoje? 

 

Vejo que as propostas da escola são focadas em resultados, ou seja, na 

aprovação dos alunos em concursos militares e civis. Além disso, há também uma 

preocupação com o aspecto formativo e psicomotor do corpo discente, preparando-o, 

acima de tudo, para a vida, num sentido mais amplo. 

 Em relação ao grupo de trabalho, como há uma mescla de funcionários (civis, 

militares de carreira e temporários), existem algumas divergências, proporcionando 

pequenos obstáculos no desempenho do trabalho e das ordens que são emitidas pelo 

Comando. 

 Minha atividade, no que diz respeito à sala de aula é bastante gratificante, mas 

como chefe, confesso que, em muitas situações, é difícil lidar com pessoas. Tem sido um 

grande aprendizado para mim. Quanto ao aspecto militar, me sinto bastante à vontade para 

cumprir o que me é determinado.  

 

19. Você se depara ou já se deparou com algum tipo de desafio em suas atividades 

cotidianas no espaço de trabalho do CMCG? Caso afirmativo explique-os.  

 

 Deparo-me com o desafio diário de administrar pessoas. Tenho percebido que ser 

chefe é, antes de qualquer coisa, saber administrar pessoas: seus medos, desejos, suas 

peculiaridades, suas personalidades. 

 

20. Em caso de uma resposta afirmativa, na questão anterior, descreva sugestões para 

enfrentá-las melhor. 

 

 Ouvir antes de tomar qualquer decisão precipitada, ser paciente, ser solícito. 

21. Como está (ão) sua (s) condição (ões) de trabalho? 
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 Considero minha condição de trabalho boa. Apesar dos desafios, o ambiente de 

trabalho é bom, as pessoas são razoáveis e não há grandes discórdias entre elas. Temos 

recursos de multimídia que utilizamos nas aulas. As salas não são, de todo, 

desconfortáveis, apesar de carecerem de melhor sistema de ventilação e refrigeração, assim 

como a seção de ensino. O mobiliário não é novo; necessita ser trocado, porém está, ainda, 

em condições regulares.  
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ANEXO B 

Questionário professor não-militar 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE PERFIL (professor não militar)  

 

1. Qual o seu sexo? 

( X ) Feminino  

(  ) Masculino 

 

2. Qual a sua Idade? 

(  ) entre 21 e 25 anos (  ) entre 26 e 30 anos. 

(  ) entre 31 e 35 anos (  ) entre 36 e 40 anos. 

(  ) entre 41 e 46 anos ( X ) 47 anos ou mais. 

 

3. Seu estado civil é: 

(  ) solteiro (a) ( X ) casado (a) ou união estável  

(  ) separado (desquitado, divorciado) (  ) viúvo (a)  

(  ) outro. Qual?_______________________. 

 

4. Qual a sua formação?  

(  ) Magistério (nível médio/2°grau). 

( X ) Curso superior. Qual? LETRAS. Ano de formação: 1983.  

 

5. Tem formação em nível de pós-graduação, ou está em processo de formação? 

(  ) Não possui.  

(  ) Aperfeiçoamento.  

Qual curso?______________________. Qual instituição: __________________________ . 

 

(  ) Especialização. 

Qual curso? Metodologia do ensino superior. Qual instituição: Antigo CESUP (hoje 

UNIDERP). 

 

(  ) Mestrado 

Qual área_______________________. Qual instituição: ___________________________ . 

 

(  ) Doutorado 

Qual área_______________________. Qual instituição: ___________________________ . 

 

Outros__________________________. Qual instituição: __________________________ . 
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6. Qual a sua Categoria Profissional no CMCG? 

( X ) Civil 

(  ) Militar (  ) Oficial Técnico Temporário. 

Qual posto:___________________________________ 

(  ) Oficial QCO 

Qual posto:___________________________________ 

  

(  ) Militar de armas. 

Qual posto ___________________________________. 

 

Forças Auxiliares. 

(  ) Sargento do corpo de bombeiros. 

(  ) Sargento da polícia militar. 

  

Praça  

(  ) Sargento do exercito. 

(  ) Sargento da aeronáutica. 

(  ) Sargento da marinha. 

 

7. Em quantos estabelecimentos de ensino você trabalha? 

( X ) Apenas em uma escola. 

(  ) Em 2 escolas. 

(  ) Em 3 escolas.  

(  ) Em 4 ou mais escolas.  

 

8. Há quanto tempo você está lecionando? 

(  ) Há menos de 1 ano (  ) De 1 a 2 anos 

(  ) De 3 a 5 anos (  ) De 6 a 9 anos 

(  ) De 10 a 15 anos (  ) De 15 a 20 anos 

( X ) Há mais de 20 anos 

 

9. Há quanto tempo você esta lecionando (trabalhando), no CMCG? 

(  ) Há menos de 1 ano (  ) De 1 a 2 anos 

(  ) De 3 a 5 anos (  ) De 6 a 9 anos 

( X ) De 10 a 15 anos (  ) De 15 a 20 anos 

(  ) Há mais de 20 anos 

 

10. Em qual (is) turno(s) você trabalha no CMCG? (Marque mais de uma opção, se for o 

caso) 

( X ) Matutino. 

( X ) Vespertino. 

(  ) Noturno. 
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11. Qual a sua carga horária (em sala de aula) de trabalho semanal no CMCG? 

(  ) de 0 a 10 horas. 

( X ) de 11 a 20 horas. 

(  ) de 21 a 30 horas. 

(  ) de 31 a 40 horas. 

 

12. Quantas horas por semana você dedica ao planejamento das aulas no CMCG?  

(  ) Até 4 horas semanais. 

( X ) De 4 a 8 horas semanais. 

(  ) 8 horas ou mais. 

(  ) Menos de quatro horas semanais 

 

13. Qual cargo que você ocupa no CMCG? (Marque mais de uma opção, se for o caso) 

( X ) Professor Ens. Fundamental. 

(  ) Professor Ens. Médio. 

 

(  ) Coordenador. Qual o tempo (horas aula) destinado à coordenação?________________. 

 

(  ) Orientador de turma. 

(  ) coordenador de disciplina. 

Qual:_____________ Qual o tempo (horas aula) destinado a essa tarefa?______________. 

 

(  ) Monitor.  

Qual CIA ___________Qual o tempo (horas aula) destinado a essa tarefa?_____________. 

 

(  ) Exerce cargo com função gratificada.  

Qual______________ Qual o tempo (horas aula) destinado a essa tarefa? _____________. 

 

(  ) Pedagogo. 

(  ) Psicopedagogo. 

(  ) Profissional do serviço social. 

 

( X ) outros, qual? COORDENADORA DO TI DO 7º ANO. 

 

14. Você exerce algum cargo de chefia? 

( X ) Não. 

(  ) Sim. 

Qual?_______________ Qual o tempo (horas aula) destinado a essa tarefa ____________.  

 

15. Qual é a sua situação trabalhista no CMCG? 

(Marque apenas UMA opção) 

( X ) Efetivo com dedicação exclusiva. 

(  ) Efetivo sem dedicação exclusiva. 
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(  ) Contratado. 

Outros: ___________________________ 

 

16. Você pertence a algum sindicato?  

( X ) não. 

(  ) sim. Qual______________________ 

 

17. Qual é o seu ganho mensal no CMCG? 

(  ) 1 a 3 salários mínimos. 

( X ) 3 a 6 salários mínimos. 

(  ) mais de 6 salários mínimos. 

(  ) não recebe nenhum salário. 

 

 

Caro colega, discorra livremente em resposta às questões a seguir, não se 

preocupando com a extensão do texto.  

 

18. Como você vê a organização da escola, o grupo de trabalho e a sua atividade no 

CMCG hoje?  

Acho a escola organizada, por isso vim trabalhar aqui. Creio que a fama das instituições 

militares, o grupo de trabalho é bom. Penso que as pessoas deveriam ser mais solidárias de 

fato. Tenho a impressão de que agora aqui funciona o “vou tirar o meu da reta outro que 

faça”. Não era assim quando cheguei aqui. Havia mais camaradagem, companheirismo, 

amizades sinceras. Hoje criou-se uma sensação de que um está querendo tirar o tapete do 

outro. Impera o falso coleguismo. Te tratam bem, mas por trás te empurram todo o trabalho 

difícil (missões extras). Tenho a sensação de que isso foi provocado por antigas chefias... 

quem era da panelinha era poupado... quem não era... que se cuidasse!!!! Sinto falta da 

hierarquia que fazia com que as coisas funcionassem por causa da antiguidade. Isso parece 

ruim, mas não o é. Faz com que quem mande tenha cacife para poder exigir. Dá força ao 

chefe e ao mesmo tempo autonomia ao subordinado que sabe exatamente a quem recorrer 

numa dificuldade qualquer que seja ela: funcional, profissional, pessoal, pedagógica.  

Quanto à minha atividade, é o que mais gosto de fazer... NÃO, ADORO FAZER... tenho 

paixão pela sala de aula, por meus alunos, pelo conteúdo com o qual trabalho, estou 

sempre à caça de algo diferente. Não sei fazer sempre do mesmo jeito e a mesma coisa. 

Sempre busco energia nas crianças. Elas é que me dão força, ânimo, coragem, esperança... 

sempre há algo que aprendo com elas (as crianças, meus alunos) SÃO MINHA PAIXÃO 

NO QUE EU FAÇO. 

19. Você se depara ou já se deparou com algum tipo de desafio em suas atividades 

cotidianas no espaço de trabalho do CMCG? Caso afirmativo explique-os.  

Sempre. O trabalho do professor é um desafio. É a criança com muita dificuldade que não 

sabe do que você está falando, é o desatento porque a aula está chata, é o geniosinho que já 

sabe o que você está falando e que não quer te dar atenção.  
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Também vivi o desafio de ser coordenadora de disciplina. Deus!!! Como é difícil lidar com 

os egos inflamados, com os que estão desanimados, com os que não querem nada, com os 

que pensam o oposto de você. O jogo de cintura para poder fazer o que precisa ser feito 

sem magoar (o que é tremendamente difícil!!!). Querer fazer algo diferente e ser visto 

como aquele que quer chamar atenção, ou como o puxa-saco. O choque de egos é bastante 

frustrante!!!! (por que não deixar que o outro trabalhe do jeito dele??? Por que criticá-lo 

sem saber o porquê dele fazer o que faz???) Meu maior desafio é conviver com pessoas 

que pensam muito diferente de mim e não aceitam as minhas ideias. 

 

 

20. Em caso de uma resposta afirmativa, na questão anterior, descreva sugestões para 

enfrentá-las melhor. 

Atualmente comecei a não ligar. Fico na minha, não dou atenção aos que me criticam (na 

verdade eu os evito, mal lhes dou bom dia!!! para não ter de enfrentá-los com discussões 

desnecessárias). Faço o que considero ser o certo ou/e o melhor para mim e para os meus 

alunos principalmente. Faço o que preciso, como gosto, do meu jeito, sem dar atenção 

demais aos outros. Não desobedeço às ordens. Cumpro o que está escrito como se diz. E 

aguardo os resultados. Os resultados não mentem jamais. Se o resultado for bom é porque 

o que se fez é o certo, deu certo. Senão, muda-se a estratégia. Admite-se que se estava 

errado. 

 

 

21. Como está (ão) sua (s) condição (ões) de trabalho? 

Boas. Mas já foram bem melhores. Hoje minha saúde não é mais aquela de quando aqui 

cheguei. A garganta está falhando, a paciência às vezes me falta, o estresse está nos 

deixando marcas, infelizmente. É uma gripezinha aqui, uma dor nas costas ali, um 

incomodo com o excesso de barulho acolá. Mas vai-se levando. Por enquanto está dando... 

gostaria de ter mais tempo para planejar minhas aulas, fazer algumas coisas particulares 

para descansar. 

 

A tal da flexibilização era muito boa. Pena que não deu certo para todos e nos foi tirada. 

Há dias em que você precisa fazer coisas para sua família, sua vida particular... e ficar 

preenchendo autorização para sair é meio que humilhante porque eu não minto e não sou 

criança para ser controlada tal qual filho pequeno.  

 

Nunca entreguei nada com atraso!!!! não o faria agora!!!! 
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ANEXO C 

Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

1- Quais as experiências que você viveu ou vive aqui no CM que você considera serem 

mais significativas para você? 

 

2- Como você analisa essas experiências? 

 

3- Você considera ter sucesso no seu trabalho, quando? 

 

4- Você considera ter insucesso no seu trabalho, quando? 

 

5- Conte sobre uma situação vivida no trabalho que você considera ter afetado o seu 

trabalho de professora e que foi decorrente do fato de estar num colégio militar. 

 

6- Como você analisa essa situação?  

 

7- Como é seu dia a dia na escola e no departamento de ensino, onde você trabalha? 

 

8- O que você acha que seus colegas, tanto aqueles que são específicos da sua disciplina, 

como os demais, esperam de você? 

 

9- O que você espera dos seus colegas de trabalho? 

 

10- Como você vê a gestão do trabalho aqui no colégio militar? 
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ANEXO D 

Entrevista com militar professor 

 

Entrevista militar professora Joelma 

 

Ailton: Então, você teve alguma experiência de professora fora do colégio militar? 

Lilian: sim eu tenho experiência de professora, são 26 anos de prof. E 9 de colégio militar 

só.  

 

Ailton: Como foi pra você se tornar professora de um colégio militar? 

Lilian: Então o colégio militar é o que dentro de uma situação de Brasil oferece condições 

para você ser professor. Por causa da disciplina do aluno, porque esse papel de cuidar da 

disciplina do aluno fora do colégio militar é do prof. também, e aqui no colégio não, é só 

dentro da sala de aula que você tem que se preocupar com isso, porque se você observar 

assim, em pesquisa, nós professores perdemos muito mais tempo tentando acalmar os 

alunos, criar um lugar propicio pra dar aula do que dando aula propriamente dito, do que 

dar aula propriamente dito, do que dar aula, então esse tempo que se perde em organizar 

disciplinar o aluno e tudo fica bem mais reduzido aqui no colégio militar, e esse é um fator 

que me motiva trabalhar aqui como professora. 

 

Ailton: Deixa ver se eu entendi você acha que fora da sala aula, no espaço da escola, existe 

um disciplinamento desse aluno? É isso? 

Lilian: A disciplina é constante, tanto dentro quanto fora, é um ponto, é um pilar aqui 

dentro, então ela não fica só restrita a sala ou fora dela, ela é pra sempre, então o aluno, ele 

começa a ter uma atitude de se comportar, tem que se comportar ou ele tem que ir embora, 

porque aqui ele vai se incomodar no aspecto disciplinar, e isso parece assim uma tortura 

pra quem vê de fora ou não trabalha na sala de aula, porque a gente que trabalha em sala de 

aula sabe que uma das condições é ter disciplina na sala de aula, não pra punir o aluno, mas 

pra criar um ambiente de aprendizagem. nós professores não queremos fazer com que o 

aluno não tenha vontade própria, não tenha a individualidade dele, só que pra aprender 

certas coisas você tem que estar num ambiente silencioso, você tem que estar pensando 

naquilo ali que está sendo falado, você tem que se abrir a frustração, ah eu quero fazer 

isso! Não! agora você tem que fazer isso..., então essa situação cria um ambiente pra 

aprendizagem bem maior do que lá fora que não tenha essa noção de disciplina tão 

enraigada. 

 

É só pra isso a disciplina, porque nós professores não queremos fazer com que o aluno não 

tenha vontade própria, não tenha a individualidade dele, só que pra aprender certas coisas 

você tem que estar num ambiente silencioso, você tem que estar pensando naquilo ali que 

está sendo falado, você tem que se abrir a frustração, ah eu quero fazer isso! Não! agora 

você tem que fazer isso..., então essa situação cria um ambiente pra aprendizagem bem 

maior do que lá fora que não tenha essa noção de disciplina tão enraigada. 
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O professor que tem que fazer tudo em sala de aula, ele tem que cuidar da disciplina, ele 

tem que cuidar da matéria, ele tem que cuidar dos projetos da escola, então a carga em 

cima do professor no colégio militar diminuiu quando a disciplina é uma coisa comum no 

colégio, não é só na sala de aula.  

 

Ailton: e isso te facilita? 

Lilian: facilita você criar um ambiente de aprendizagem, quando você está em sala de aula. 

 

Ailton: e quais as experiências que você viveu ou vive no C.M que você considera mais 

significativa pra você? 

Lilian: olha, assim, aqui dentro do colégio a gente vai... como a gente tem um ambiente de 

trabalho bastante estruturado e você tem uma rotina bastante dinâmica, dentro do colégio 

você não vê..., você vê quando os alunos vêm visitar a gente e diz: professora eu já to 

formado! Professora aquilo que a senhora me ensinou me lembrei na prova! E, ah não sei o 

que..., eles vem dar esse retorno, então eu acho isso uma das coisas que não tem preço da 

profissão sabe, você ter esse feed back dos alunos depois que eles saem desse ambiente que 

pra eles parece surreal quando eles estão aqui, mas quando eles vão lá fora, eles fazem as 

próprias experiências deles, e eles acabam constatando que alguma coisa que a gente falou 

pra eles, os orientou, é verdade, então isso da um retorno bom. 

Porque dai eles veem: é isso aqui realmente, o que eu li professora, nada a ver! e isso vai 

dando suporte pra gente melhorar o trabalho, a abordagem, porque na verdade, como a 

gente está envolvido a gente não tem condições de fazer uma checagem, ver nosso 

trabalho, se está dando certo, não est´s dando. 

 A gente só consegue ver através do retorno do aluno né, é o resultado que eles trazem pra 

nos que da assim um pouco de retorno. Ah, to indo bem, to indo mais ou menos, to indo 

muito mal, ter que rever isso aqui! Entendeu, então acho que essa é a experiência mais 

significativa nesses 9 anos. 

 

Ailton: então, como é que é isso, quando eles estão lá fora? Por que por exemplo, o aluno, 

ele vem pra escola, ele estuda e vai embora, eu não entendi assim, quando você diz, 

quando eles estão la fora? 

 

Lilian: quando eles estão desligados do colégio, já cumpriram a etapa deles aqui, e agora 

vão cumprir em outro lugar, estudar, trabalhar, viajar, fazer e acontecer. Eles já não estão 

mais ligados a esse ambiente aqui, eles já cumpriram a missão deles aqui. Então esse fora, 

é quando eles já não têm nenhum vinculo aqui, já passou. 

E ai, o engraçado é que a tendência é.... ah Deus me livre, o aluno vai embora e nunca mais 

vai voltar aqui! Não, eles vem, eles vêm visitar a gente nas férias deles.... 

 

Ailton: mas por que eles não viriam? Por que Deus me livre? 

Lilian: não, por, se você observar, Nossa o colégio militar é muito rígido, as pessoas não 

querem estar lá. 

Ailton: você vê assim? 
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Lilian: não, eu não vejo, eu não vejo, porque assim, eu por exemplo quando vejo qualquer 

colégio, um ambiente, que está ali escrito colégio, por que ali, você vai estudar, se tu vai 

“pra li” fazer qualquer outra coisa, você vai ser infeliz. Claro você não vai ficar ali só 

estudando né, ninguém é um pedra, que vai ficar ali só estudando né, mas ali, o foco 

principal daquele estabelecimento é estudar, se você for ali com outro objetivo, tu está fora 

do contexto. 

Então alguns alunos entram no colégio, principalmente os amparados, eles entram no 

colégio não porque eles quiseram, porque teve a circunstancia da transferência, uma 

oportunidade, alguns agarram e realmente enxergam como uma oportunidade, outros 

enxergam como um martírio, uma coisa horrorosa, ai você vê que eles ficam lutando 

dentro do colégio.  

Porque fica assim a gente: olhe, estude. Ai eles não querem, não sei o que, e o pai não 

tira... Então tem, a gente sabe que tem essa dinâmica dentro do colégio. Não vamos dizer, 

que todo mundo que está aqui dentro quer estudar. Não, tem uns que não querem estudar, e 

está aqui, então daí, cria alguns focos de pessoas que querem assim, quanto mais rápido 

fugir daqui melhor né.  

Então eu digo pra eles, colégio militar são 9 anos, mas ex-aluno, é pra sempre. Então é só 9 

anos que vai passar aqui, não é tanto assim, nessa etapa da vida, 9 anos dentro de um 

tempo maior é pouco né. 

 

Ailton: E outra coisa assim, que você disse, que me chamou um pouco a atenção, é quando 

você fala assim que o colégio tem um estrutura, ai posteriormente você disse da disciplina, 

a disciplina facilitaria seu trabalho? 

Lilian: a disciplina é parte da estrutura né, porque você vê assim né, nos temos sala de aula 

com luz, lá fora você vê sala de aula que nem luz tem. Você não tem giz lá fora, às vezes lá 

fora você não tem nada. Então eu praticamente tenho todo meu material, tanto que eu 

tenho, e se precisar usar aqui às vezes por algum motivo de força maior, eu tenho.  

Porque o meu investimento de salário, é comprar material pra dar aula. Dicionário, 

gramática, alguma coisinha lúdica pra brincar na aula. Então nesse ponto o colégio, mesmo 

que ele tem assim, algumas coisas que faz ele funcionar, então ele tem estrutura, ele tem 

sala de aula, ele tem mesa pra cada aluno, ele tem o quadro, ele tem luz, ele tem água, ele 

tem assim os requisitos básicos, pra funcionar. 

 

Ailton: como qualquer outra escola! 

Lilian: como qualquer outra escola, só que em outras escolas eu já vivi situações que não 

tinha né, que tinha o aluno e o professor, mas o resto... O aluno não tinha papel, tinha só 

papelzinho de pão, onde o aluno fez a composição e o rato comeu a composição e o aluno 

não trouxe a composição, e não é mentira, porque a gente conhece ali o entorno. Onde eu 

fiz o meu estagio, por exemplo, eu conhecia onde as pessoas moravam então eu sabia que a 

minha aula não estava mentindo pra mim, ela estava falando a verdade, e o que ela estava 

me contando era uma tragédia, não era uma mentira, entendeu. Então você não podia exigir 

do aluno coisas que ele não tinha condições de dar uma resposta. 
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Mas aqui no colégio se o aluno disser professora eu não tenho papel, pode ser verdade, 

porque a gente não pode excluir nenhuma possibilidade, mas a tendência é que seja 

mentira né, porque se você não tem falar pra gente, pede emprestada, a gente da uma 

folhinha de papel, entendeu? Tem uma estrutura, por isso que eu te digo, a gente pode 

oferecer assim, não o melhor, mas a gente pode oferecer o necessário pra que o aluno... 

 

Ailton: e então assim Lilian, você considera, ter sucesso no seu trabalho, quando o aluno 

da esse retorno, tipo assim, quando ele foi la fora, como você disse e ai ele volta e fala pra 

você: olha eu lembro, fiz uma prova lembrei o que a senhora disse e tal, então isso 

significa pra você ter sucesso? 

Lilian: um ponto só né. 

 

Ailton: um ponto? Tem outro ponto? 

Lilian: não porque pra você assim, eu vejo assim, o sucesso da gente em primeiro lugar é.... 

é claro que a gente depende de um retorno, porque qualquer pessoa gosta né, gosta de um 

retorno, isso faz parte da natureza humana. Mas o meu sucesso mais imediato é na nota 

mesmo do aluno sabe, eu vejo ali, por exemplo, você fez uma atividade, cobrou deles 

alguma coisa, e eles te dão uma resposta positiva, isso pra mim já ta bom, entendeu? Eu 

assim não exijo muito do meu aluno, mas do que ele precisa fazer ali, porque depois 

depende, cada um tem uma meta, nos temos aqui, nossa meta aqui é que o aluno faça o que 

ele ame com sucesso, e o que é o sucesso? É ele tirar o 5 dele ta bom, ta ótimo, se ele 

cumprir essa meta ta muito bom. Por quê? Porque ele ta dentro da meta. Agora se ele tirar 

um 6, se ele tirar um 7, é um algo a mais, é um valor pra ele, é um valor que agrega pra ele, 

ele não muda nada o valor dele pra mim, só porque tirou 6,7,8,9, é pra ele que muda, é 

poder concorrer, fazer uma prova mais difícil, buscar uma opção assim, mas elaborada, 

mas aquele aluno que tirou o 5 dele ta ótimo, porque não se é a meta do colégio. 

 

Ailton: Então, e quando você considera que não teve sucesso? 

Lilian: então, essa é uma parte bastante delicada, porque às vezes no que você acha que 

não teve sucesso, pro aluno é uma grande coisa. 

Eu tive varias experiências assim, mas vou contar uma pra ti, que acho que foi a que mais 

me chamou a atenção. Quando eu cheguei aqui no colégio, eu gosto muito do meu 

aniversario, então, eu sabia o aniversario de todos os meus alunos, eu faço uma fixinha, 

eles preenchem o nome deles, ate pra entrar em contato pra alguma coisa, ate pra anotar, 

pra reunião de pais, eu tenho um portfólio, ate pra não ser injusta com ninguém, a assim: a 

fulano, não meu filho é outro..., assim e pode dar problema, então eu sei quem são os 

alunos e cada dia de aniversario eu trazia um bombom, cantava um parabéns, e para uns 

era era um martírio, porque muitos não queriam que ninguém soubesse que eles atavam de 

aniversário, e para uma outra aluna curou ela de um trauma que ela tinha, porque ela fazia 

aniversario, dia 22 de fevereiro, e ela nunca comemorou o aniversario dela, porque 

geralmente nessa época os alunos estão de férias, e ela achou isso foi o máximo pra ela 

sabe, meu aniversario no colégio, foi inédito, tanto é que ela trouxe um presente pra mim, 

ela falou professora a senhora me curou de um trauma, que e tenho, ela ta no 3º ano, ela 
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disse a senhora me curou de um trauma que eu tenho desde de a infância, que eu nunca 

consegui comemorar meu aniversario no colégio com meus coleguinhas, e você vê a leitura 

que cada um fez né, pra menina foi um show, pra outra pessoa foi um desastre: professora 

não fala, não quero, vou levar ovo, vou me machucar, vão fazer aquelas brincadeiras que 

não tem nada a ver, e eu não quero q a senhora fale, então essa foi uma que me chamou 

atenção, teve muitas vezes que fiz também, mas essa me chamou muito a atenção, então é 

por isso que digo, o sucesso é muito relativo, porque depende, o sucesso é muito subjetivo. 

Que é sucesso? Eu conseguir comprar um chiclete pra uma criança, pra uma criança é um 

baita sucesso, pra mim é uma coisa tão trivial. Então é muito subjetivo, o que eu posso 

dizer é que eu não trabalho muito em termos de sucesso, eu trabalho assim em termos de 

alcançar as metas. 

 

Ailton: mas você mesmo cria? 

Lilian: Não a meta do colégio. Eu trabalho em uma instituição que tem uma proposta de 

trabalho, uma proposta metodológica. A proposta metodológica seria dar um conteúdo X 

que é estabelecido, o aluno tem que atingir uma media X, que é estabelecida e eu tenho que 

fazer o que? eu tenho que administrar isso em sala de aula para que o aluno chegue nesse 

ponto. 

 

Ailton: E qual seria essa proposta metodológica? 

Lilian: A proposta metodológica seria dar um conteúdo X que é estabelecido, o aluno tem 

que atingir uma media X, que é estabelecida e eu tenho que fazer o que? eu tenho que 

administrar isso em sala de aula para que o aluno chegue nesse ponto. não existe foco no 

aluno, existe foco ali na dupla, professor e aluno, porque tem uma interação ali, se essa 

interação não tiver clara, não estiver tranquila, vai dar problema essa interação, então eu 

interajo com cada um dos meus 100 alunos, só que claro de uma maneira bem 

generalizada, porque não tem tempo pra atender 

 

Ailton: mas você, por exemplo, também participa dessa coisa que é estabelecida? 

Lilian: você tenta não participar, porque eu sou a gerente do processo, porque essa historia 

de dizer assim, eu, por exemplo, sou contra essa situação de foco no aluno, não existe foco 

no aluno, existe foco ali na dupla, professor e aluno, porque tem uma interação ali, se essa 

interação não tiver clara, não estiver tranquila, vai dar problema essa interação, então eu 

interajo com cada um dos meus 100 alunos, só que claro de uma maneira bem 

generalizada, porque não tem tempo pra atender, eu posso atender a tarde, vocês querem? 

Ai eu abro a espaço para explicação, atendimento individual, eu atendo vocês, mas na sala 

não, é geral. 

 

Ailton: ta, mas quando você fala assim, que você tem uma proposta pedagógica e você fala 

tem o objetivo estabelecido, tem um programa, estabelecido, você participa desse 

programa estabelecido, você não esta alheia a esse objetivo? 



223 

 

Lilian: não, não participo não, no colégio militar não, pro colégio, faz as reunião das 

disciplinas, decidem as disciplinas, falam no 6º ano você vai trabalhar isso, e eu tenho que 

trabalhar isso, eu trabalho aqui. 

 

Ailton: mas não tem uma reunião onde os professores da sua disciplina se reúnem com 

outros professores, da mesma área pra poderem formular essa proposta pedagógica? 

Lilian: isso existe, mas não particular, individual, isso por exemplo é por representação, 

por exemplo, no colégio quem foi no reunião de idiomas foi foi o tenente Pantoja né, 

capitão Pantoja na época. 

 

Ailton: ele foi representar o grupo de inglês? 

Lilian: é, levantou junto com o grupo? 

 

Ailton: levanta junto com o grupo? 

Lilian: Com o grupo né, porque ai a A DEPA manda né. Oh, vocês fazem uma pesquisa, 

depois fazem uma triagem e trazem pontos que vocês acham que seriam interessante. 

Então, mas não há uma individualidade no processo. Há uma coletividade, foi decidido 

isso, tem que fazer isso. 

Se der tempo, se houver uma rápida adesão do aluno e tem resultado que é a meta inicial, 

nós podemos algum extra, mas se não a gente trabalha dentro daquilo que foi estabelecido, 

porque se não foge do sistema, você não fica dentro do sistema, meu aluno foi transferido 

pra Manaus e o professora não deu a matéria e ai como que fica? Meu aluno é prejudicado. 

Seu eu colocar essa intenção de fazer coisas mirabolantes com meu aluno, eu perdi pro 

meu aluno, eu não posso perder o meu foco, o meu foco não sou eu, o meu foco é meu 

aluno. 

Mas o que acontece, eu não posso pensar somente no aluno, tenho que pensar numa 

situação do grupo, porque o que acontece, os alunos não querem estudar aquilo que você 

está dando, ah, quando der tempo nós vamos ver isso porque agora tenho que te falar isso, 

caso seja transferido.... né, eu penso a longo prazo, eles pensam no agora, no imediato.  

Então faz parte gerenciar isso, gerenciar você mesmo de não querer fazer e acontecer, 

aquelas coisas idealistas, que meu aluno vai me amar, Não, esse não é o foco, de o aluno 

me ama, o foco é fazer tal coisa, e se sobrar tempo pra você desenvolver outras coisas, 

ótimo, se não, também ta bom. 

 

Ailton: ok, então você tem um bom tempo aqui no colégio militar, quanto tempo? 

Lilian: 9 anos. 

 

Ailton: 9 anos de colégio militar ao longo desse tempo que você está no colégio militar, 

você saberia, você julgaria, ou refletiria sobre uma situação que de repente você viveu e 

afetou o seu trabalho de professora e que seja em decorrência de você estar no colégio 

militar? 
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Lilian: com certeza, no mestrado, na Federal, a mulher disse na minha cara, varias vezes, 

todas as vezes que fiz meu projeto: e você é professora do colégio militar, você é militar, 

falou na minha cara. 

 

Ailton: então, mas isso quer dizer o que? 

Lilian: isso quer dizer que eu estava barrada pra ingressar no sistema, pra fazer o mestrado 

la, agora está mudado, tem outros militares que tão fazendo mestrado la, talvez ate tenha 

mudado a mentalidade.  

 

Ailton: mas e aqui? 

Lilian: não aqui dentro não, não vejo isso aki não. 

 

Ailton: como é que você vê essa situação, mais especificamente, você diz que la fora você 

diz que foi barrada por sua condição de... 

Lilian: professora militar. 

 

Ailton:... professora militar, como é que você analisa isso? 

Lilian: eu analiso assim, de uma maneira de uma instituição de ensino fazendo acepção de 

pessoas e o que isso tem a ver ideologicamente, qual é a diferença? É como fosse um 

negro, mulher, índio, você estabelece um parâmetro para excluir. Ah não esse aqui eu não 

quero, ele pensa assim, vai atrapalhar minha aula, ele não vai fazer... não sei o que, então, 

já é uma discriminação né, por causa de que? Porque as pessoas não conhecem o exército, 

ou se conhecem depreciam, fazem aquela leitura assim... Não existe local perfeito, não 

existe, o exército tem as suas maravilhas e as suas coisas feias, tem como toda instituição 

tem. 

 

Ailton: mas aqui é colégio? 

Lilian: mesmo assim, o colégio está sobre a égide militar, então o que acontece, você botou 

um militar no meio, tem pessoas que amam ou odeiam, sabe. 

Tem pessoas que acham maravilhoso ser professor do colégio militar. 

 

Ailton: mas isso te exige alguma atitude, algum comportamento diferenciado, por exemplo, 

de como alguém que não é militar? O fato de você estar no colégio militar? 

Lilian: de jeito nenhum, mas la na Universidades eles me catalogaram como militar, eles 

esqueceram que eu sou professora, o professor caiu fora, eles só viram militar, militar. Já 

acendeu a luz e criou.... não que isso? La não é uma instituição militar, eu não to fazendo 

um Mestrado militar, eu estou fazendo um mestrado como professora, e isso... sabe? Antes 

de ser militar eu era professora, tem toda uma construção dentro da profissão da área de 

educação que não foi nem levado em conta, quando ouviram a palavra militar, excluiu e 

pronto, falaram fora, você fica de fora, você não olha a pessoa, você não olha a situação, 

„pô‟, se a pessoa vem concorrer aqui, é que ela tem alguma coisa, não é so chegar e pronto. 

 

Ailton: mas aqui na escola?  
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Lilian: não, aqui na escola não. 

 

Ailton: mas aqui na escola você é considerada como?  

Lilian: aqui eu sou militar professora, na escola eles ensinam a gente assim, aqui nos 

somos primeiro militar e professor. 

Essa é a nossa instrução. 

 

Ailton: e isso significa o que? 

Lilian: significa o que? por exemplo, se o comando manda eu ir la no CMO, manda em 

uma formatura na hora da minha aula, tenho que ir, porque a minha função primeira é ser 

militar. 

 

Ailton: mas você pode dialogar, dizendo...... 

Lilian: ta, daí o que acontece, daí que vem a falsa ideia, claro que eu posso falar, eu posso 

chegar pro meu chefe, porque meu chefe não sabe, ele está la em cima, como militar, não 

conhece meus horários, o miúdo, quem conhece sou eu, então: a militar é sim senhor, não 

senhor, sim ele tem que fazer sim, porque as ordens tem que ser imediatamente cumpridas, 

só que antes disso, só que se eu sei que tem alguma coisa impedindo, eu tenho que 

informar, eu sou obrigada a levar pra ele, porque eu tenho que dar assessoria pra ele, 

entendeu, se não ele pode cometer um erro, e ai o que acontece, você tem que ir que se 

apresentar amanha lá, ai eu tenho que me apresentar pra quem deu a ordem. Ai essa pessoa 

vai perguntar, Está tudo certo? Não senhor, eu tenho aula nesse horário, tenho prova, eu 

tenho uma atividade com os alunos e ai dentro do contexto do colégio quase sempre, no 

momento em que eu levantei a situação, fui tirada da situação pra não perder a aula, 

entendeu? 

 

Ailton: E quem vai? Quem é colocado no seu lugar? 

Lilian: Quem é colocado alguém, ou que não tem nada naquela hora, porque ou estaria 

ociosa, estaria a disposição de cumprir essa missão ou alguém da administração que não 

tenha vínculo com a aula, que pode jogar um pouquinho mais, porque eles também tem um 

horário a cumprir, você tem que estar la naquela hora, entendeu, é isso que eu digo, você 

tem possibilidade sim de fazer acertos assim de algumas coisas, que as vezes podem 

parecer: a mas como? Não, calma. Quando você recebe uma ordem, a primeira coisa que 

tem que fazer é se apresentar ao superior que deu essa ordem, ai ele vai dizer está tudo 

certo? Ai você vai dizer sim eu posso ir, não eu não posso ir, pra não prejudicar o ambiente 

de aula. Agora às vezes acontece, está todo mundo escalado, ai não vai ter aula naquele dia 

porque tem que ir todo mundo naquele local. 

 

Ailton: essa compreensão ocorre quando você esta em situação de sala de aula? 

Especificamente? Ou ela também ocorre quando você está corrigindo uma prova, está 

fazendo um plano de aula, você também é compreendida por aquele superior que te deu a 

missão? e ai ele tem libera da missão? Nessas situações fora de sala de aula, tipo 

planejando uma aula, corrigindo uma prova?  
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Lilian: bom nesse sentido a gente nem leva, porque assim as vezes a missão é aquela ali 

sabe, chegou uma situação, você tem que resolver, dentro da sua casa você também faz 

assim, tenta priorizar né, as vezes você se planeja, a vou faze isso, isso e isso, acontece um 

imprevisto, alguma coisa você tem que deixar pra depois, pra dar atenção pra aquela que 

apareceu, então numa situação dessas a gente nem leva, porque o plano de aula eu posso 

fazer depois, eu posso remanejar isso, ai seria o bom senso fazer isso. 

Agora a aula não, a aula não, já que aqui é colégio a aula é o foco, então vamos fazer de 

tudo pra não tirar o professor da sala de aula. 

 

Ailton: no seu caso, como é pra você a sua entrada na escola, você chega pra trabalhar, 

adentra no portão da escola, você chega, ai você circula, tanto com seu automóvel, ou 

bicicleta, pelos pavilhões, corredores, ai você se estabelece no local de trabalho, depois 

você sai como é todo esse processo pra você? 

Lilian: tranquilo, super natural porque eu já sei como é que eu tenho que me comportar né, 

eu sei pra quem eu tenho que fazer continência, quem tem que fazer continência pra mim, 

na parte militar né, e na parte civil o mínimo, bom dia, boa tarde, com licença, tranquilo. 

Ailton: quer dizer, entrar na escola, circular na escola subentende-se prestar continência? 

Lilian: isso, assim, como eu estou num estabelecimento militar, eu sou militar, eu tenho 

algumas atribuições, isso eu sei, tenho obrigação de saber, então pra eu circular sem 

nenhum problema dentro da instituição militar, primeiro lugar tenho que estar fardada, se 

eu não sou da reserve né, se eu não estou fardada eu já estou descumprindo a lei, então o 

que acontece, se eu vou no Hospital Geral, todos os meus procedimentos de HG eu vou 

fardada, porque eu estou indo em outra unidade militar, durante o horário de expediente na 

verdade só vou em horário de expediente, se eu não vou, vou em uma emergência. Agora 

se eu não vou fardada, e ninguém me conhece lá, está tudo bem, mas e se alguém me 

conhece e sabe que eu deveria estar fardada, então isso é errado.  

 

Ailton: isso seria errado aqui também? 

Lilian: em qualquer instituição militar. E eu sei que eu tenho essa obrigação, então pra 

evitar problema eu vou fardada. Então eu já sei o que tenho que fazer. Então pra mim é 

tranquilo, não tem isso de ai meu Deus e agora.  

Claro que tem algumas situações são mais estressantes, quando vem um general, que ai 

fica toda uma mobilização, mas é como na sua casa, quando vai chegar uma visita né, é 

como eu te falei, eu me sinto em casa porque são situações muito parecidas de casa sabe, 

tem aquela rotina, tem dias que quebra a rotina, tem dia que da tudo certo, tem dia que da 

tudo errado, tem dia q você ta bem, tem dia q você está com dor de barriga, então pra mim 

está tudo bem.  

 

Ailton: e como é seu dia a dia na seção de ensino, onde você trabalha? 

Lilian: ótima, gosto muito da minha seção, acontece umas coisas muito engraçadas, um 

mais engraçado que o outro e a gente ri muito, de vez em quando a gente briga, né, não é 

nem briga, não é briga mesmo, ai de repente já está todo mundo rindo de novo nem mas é 

um ambiente super tranquilo. 
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Ailton: e vocês brincam sobre o que? 

Lilian: não da nem pra te contar é sobre tudo, porque o que acontece, o que acontece, 

qualquer palhaçada, por exemplo, ontem de tarde, eu perguntei, alguém já fez o PET? Ai 

alguém falou, a eu fiz o PET e as mãos (risos), ai já começa né, são essas coisas assim, daí 

já começa todo mundo rir, e brincar e daqui a pouco já está todo mundo tomando café, que 

tem uma cafeteira, sabe, acho bem legal, acho muito doido. 

 

Ailton: o que você acha que seus colegas, tantos aquele que são específicos da sua 

disciplina, como os demais esperam de você? 

Lilian: olha sinceramente eu não acho nada. Porque assim eu sei q eu tenho q fazer a minha 

parte, se eu não fizer alguém vai ter que fazer, então o mínimo que se espera assim mesmo, 

não acha, porque achar é uma coisa assim... o mínimo que eu espero, vou colocar por mim, 

porque eu não posso me colocar nos outros, porque eu não sei o que os outros esperam, 

mas o mínimo que eu espero é assim poder fazer o meu trabalho.  

Então assim o que que é poder fazer o seu trabalho? A, quando você chega assim ninguém 

mexeu nas suas coisas, na sua mesa, que a sua mesa é um pequeno espaço, seu, individual, 

eu espero que ninguém falte, porque se alguém falta, ai altera, a gente tem que entrar em 

sala de aula, pra poder ajudar, porque os alunos não podem saírem prejudicados, porque a 

gente tem que ajudar e fazer alguma coisa que minimize o problema, 

Então o que acontece, eu realmente não sei o que os meus amigos esperam de mim, teria 

que perguntar pra eles, porque eu não tenho como saber, agora, o que eu espero dos meus 

colegas, o mínimo de bom senso, de paciência um com o outro. 

 

Ailton: isso independente de ser militar ou não? 

Lilian: é camaradagem, conversar, porque as vezes, o que a gente nota, alguns civis, se 

sentem perfeitamente a vontade com a gente, a gente é colega mesmo, você vê que ele ta te 

enxergando como professor, você sabe o que o professor passa, então a gente se identifica 

nesse ponto, e o civil deixa de ser um critério, a gente é colega, então tem isso, tem uns 

colegas bem legais, você conta com eles como colegas de trabalho mesmo, porque eles se 

colocam no seu lugar, e você também pode se colocar no lugar deles, então cria uma 

empatia, facilita sua interação, agora outras vezes não.  

A você devia fazer assim porque você é militar. Eu devia, mas antes de eu ser militar eu 

sou um ser humano e ainda por cima professora, ai já começa a rir né, porque ai juntando 

tudo né, começo a rir, porque você tem que dar esse retorno, as vezes a pessoa enxerga 

tudo perfeito, e não, você tem alguns poderes, tem algumas áreas de atuação, mas não é 

dessa maneira assim ilimitada, ele é subordinado pra uns, subordinados pra outros, então as 

vezes as pessoas fazem uma idealização sua. A como militar eu esperava que você fizesse 

isso, a, mas como militar ninguém espera isso de um militar. Isso é uma coisa meio 

fantasia da cabeça sabe. 

 

Ailton: você fala muito dessa relação de camaradagem e de afinidade mesmo e de afeto 

com o civil, e com o militar? 
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Lilian: tem, tem muitos colegas assim legais que você pode contar mesmo são pessoas que 

enxergam a gente como ser humano, então, tem alguns militar, que antes de serem militar 

se colocam como seres humanos, tem muitos aqui. 

 

Ailton: ai você estava falando da descontração na seção de ensino? Na sua seção de ensino 

tem professor não militar? 

Lilian: tem 

 

Ailton: tem militar de outro posto, além do seu? Posto superior, ou inferior?  

Lilian: tem, tem coronel, tem major, depois sou eu. 

 

Ailton: essa situação de descontração, ocorrem independente do posto? 

Lilian: independente do posto, ai deixa o lado criança do outro, você está la concentrado, ai 

alguém fala uma bobagem. Sabe, como o comandante falou outro dia sobre o flash back, 

ninguém vai porque aqui todo mundo é novo (riso) e é assim, essas coisas e ali, realmente 

existe, claro você não pode esquecer, você não pode sair fazendo certas brincadeiras que 

ultrapassem o decoro e o bom senso, você tem que lembrar com quem você esta, onde você 

esta. Mas mesmo com quem você esta, e onde você esta, você pode ser descontraído, você 

pode rir, sabe, você pode se permitir assim essa situação.  

 

Ailton: como você vê a gestão do trabalho aqui no colégio militar? 

Lilian: bom gestão de trabalho em geral de escola, é complicado, porque a não ser que 

quem está na direção tenha passado na escola tanto tempo quanto você tenha passado, tem 

colégios que tem isso. 

 

Ailton: aqui tem isso? 

Lilian: não, porque o comando do colégio militar não é de professor, é militar de AMAN, 

então eles tem uma noção como alunos, que eles já foram militar, de AMAN, então eles 

tem essa noção de aluno, não a noção de prof. o outro lado da moeda... isso muda tudo, 

porque quando você sabe como que é o outro lado, alguma situação você nem põe assim 

em discussão, porque você sabe que aquilo ali é inviável, nível professor, nível aluno, e ai 

as vezes é como falta essa vivencia, como qualquer coisa, né quando você tem vivencia 

você nunca vai propor qualquer coisa que você sabe q não é viável, naquela situação X, 

porque você sabe como ela é, porque você já viveu aquela situação, agora se você tem uma 

ideia e não uma vivencia ai você abre espaço pra algumas ideias que não vão vingar, mas 

só o tempo vai dizer, porque a pessoa não buscou assessoria com quem está na sala de aula 

e isso é uma dificuldade, ate porque quando o comando começa a entender, a conhecer os 

seus comandados, ele vai embora. 

Ailton: e o que isso representa? 

Lilian:  

 

Ailton: como assim vai embora? 
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Lilian: ele vai embora, porque é transferido, ai vem outro comando, quando o comandante 

começa a conhecer os professores, a dinâmica ele começa a pegar o pique da coisa, ele é 

transferido, ai tem que começar outra relação de novo, com o novo comando e tal. 

 

Ailton: você acha que ele deveria ficar mais tempo? 

Lilian: eu não sei, pq as vezes isso pode ser bom e ser ruim, tem os 2 lados, a gente não 

pode dizer que seria bom, mas o que acontece, seria, que pra comandar colégio, teria que 

ser alguém como prof com um bom tempo, não assim 2 anos, mas um bom tempo como 

professor, você sabe como que é a dinâmica. 

 

Ailton: você fala da gestão apontando pra la, como se fosse algo distante da sua pratica, na 

seção de ensino, você tem gestão? 

Lilian: sim, com certeza, porque tem o chefe né, então o chefe vai delimitando, vai 

dizendo, faz isso, faz aquilo, hj tem que fazer isso, amanha tem reunião tal, nos vamos 

fazer isso, nos vamos fazer assado, nos temos que entregar isso, ele gere sim, faz 

administração, só que é uma coisa bem tranquila, se houver algum empecilho, as pessoas 

falam diretamente com ele, e ele remaneja, é aquilo que eu falei né. 

 

Ailton: e essa tranquilidade é pros outros elementos, que estão mais além, mais distante 

como você diz, do professor? 

Lilian: ali na seção? Porque o chefe tem essa função, o chefe faz o meio, ele leva o 

comando ate nos e nos ate o comando, é quem faz essa ponte, então se houver necessidade 

ele faz sim essa ponte, não tem problema.  

 

Ailton: só voltando um pouquinho eu gostaria de falar mais desse ambiente de 

descontração da seção, essa descontração que você apontou, ela ocorre também fora em 

outra seção, quando você vai à outra seção? Ou quando você circula pela escola? 

Lilian: em algumas seções sim, porque a gente acaba encontrando pessoas que a gente já 

trabalho, ai já entra, conversa, só que quase não da pra fazer isso, tem pessoas que eu quase 

nem vejo, por muito tempo. 

 

Ailton: mas por quê? 

Lilian: porque a gente trabalha desse lado e o colega trabalha do outro lado e agente quase 

não se encontra, os locais são diferentes, as loucuras são diferentes, a gente não se vê, por 

exemplo, capital Pantoja que da aula de inglês no 3º ano, eu não via ele. 

 

Ailton: que é essa coisa de a loucura é diferente? 

Lilian: a loucura é diferente quero dizer o ritmo é diferente, o ensino fundamental tem um 

ritmo, e o ensino médio tem outro, tem mais disciplinas, o horário é diferenciado, tem 

atividades de simulados, é outra batida, eles tão com outro foco e ai as vezes a gente não 

encontra os colegas, porque eles tão em outra situação. Eles vêm em uma hora que você 

está em sala de aula, ou eles vem numa hora que você não está no colégio. 
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Ailton: mas e o contra turno? 

Lilian: mas mesmo assim, o contra turno deles é específico pra eles, então a gente não tem 

uma interação. 

 

Ailton: Você sente falta dessa interação? 

Lilian: olha, e esquisito, é como se você morasse na mesma casa e não visse as pessoas 

daquela casa, eu sinto falta sim. Ate porque as vezes: a como vai fulano, eu nem vejo ele, 

pensa parece que eu to escondida, não, eu to fazendo o meu trabalho, ele também ta 

fazendo o dele, ou dela, mas não da pra gente se encontrar, morando na mesma casa, 

trabalhando no mesmo ambiente, se torna uma coisa meio ruim, eu acho uma coisa ruim, 

porque cria nichos parece assim que a gente se isola, e não é que a gente se isola é em 

função das circunstancias mesmo. 

Ai falta essa interação, eu acho que falta mesmo, mais abrangente sabe. 

 

Ailton: e que tipo de atividades você desenvolve aqui no colégio militar? 

Lilian: eu desenvolvi atividade de sala d aula, porque o professor de inglês, coordena o 

nível, eu, por exemplo, coordeno o nível do básico A, geralmente cada um tem uma 

coordenação, esse ano eu to com o básico A, então no básico A o que que eu tenho que 

fazer? Tem que olhar o nível, olhar os conteúdos pra ver todas as provas, eu preparo todas 

as Vi do básico A. 

 

Ailton: as suas né? 

Lilian: não, todas, dos meus colegas, que vão dar aula naquele nível também, eu sou 

coordenadora do nível, então às vezes eu tenho 5 professor que dão aula no básico A, eu 

tenho q fazer todas as provas que eu faço pra mim eu tenho que que passar pra eles pra 

ficar igual. Porque se não o aluno vai dizer: porque o aluno do prof X fez uma prova mais 

fácil ou mais difícil que a minha então não pode ter isso. Então eu preparo todas as Vis, 

que são 5 vis no bimestre, são 3 de parte auditiva, e mais 2 de gramática e redação, 

compreensão, eu preparo essas provas eu preparo a AE, sou eu que preparo a AE também, 

primeira e segunda chamada, então eu coordeno as atividades desse nível, o professor tem 

q eu cumprir isso, se sobrar tempo, como te falei, cada um tem sua aula da pra fazer outras 

coisas, tem que cumprir isso pra ter um nível né, nível básico A, tem um parâmetro, tem as 

VIS, nessa prova pra ninguém se sentir mais nem menos prejudicado. 

 

Ailton: e existe alguma atividade especifica da área militar que você tem q desenvolver? ou 

você só desenvolve atividades de ensino? 

Lilian: o militar esta a disposição do comando 24 hrs, então se eu tiver ali, envolvido na 

minha atividade, e acontecer uma situação que eu tenho que agir como militar, eu vou. Às 

vezes tem, as vezes não tem, tem sindicâncias, PLP, tem diligencia, tem revisão de contra-

cheques. 

 

Ailton: diligencia? 
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Lilian: diligencia é o seguinte tem alguém, por exemplo, você, você terminou seu 

doutorado, apresentou um documento lá na ajudância, ai eles designam uma pessoa pra 

verificar esse documento, eles mandam o documento na universidade, porque você tem o 

original e a escola não tem original, então o q a escola tem que ter, a escola, tem q ter um 

documento autenticado pela instituição de ensino, pra ter validade, publicar, fulano é 

doutor, então é uma diligencia, leva 20 dias, a pessoa, tem todo um procedimento, faz 

entrevista, manda documento, são trabalhos administrativos militares, entendeu? Às vezes 

tem que fazer uma sindicância, a diligência é um pedaço da sindicância, é uma parte da 

sindicância, tem que fazer também atividade de marchar, representar o comandante em 

algumas situações militares, fora do colégio, participar em congresso, alguma coisa que 

precisam ir, eles convocam um militar que vai. 

 

Ailton: mas são congressos relativos a professor? 

Lilian: não, pode ser às vezes militar né, porque a gente é militar né, então a gente pode de 

repente fazer alguma coisa, que não seja da educação, porque a gente também é militar. 

 

Ailton: mas você também pode optar? Dialogar no sentido, essa sindicância eu não vou 

poder fazer por conta disso disso e disso. 

Lilian: não, porque a sindicância tem um raio de atuação, por exemplo, sargento faz 

sindicância de cabo, tenente faz sindicância de sargento, capitão faz sindicância de tenente, 

o militar tem uma hierarquia, então não tem isso não posso fazer isso aqui., eles sabem, a 

ajudância sabe, e se tem algum problema, quem vai fazer a sindicância, tem que chegar e 

dizer. 

 

Ailton: por que capitão faz de tenente, tenente, faz de sargento? 

Lilian: é porque assim, é a hierarquia, se não dá problema, um menor, por exemplo, um 

sargento faz uma sindicância em capitão, eu tenho precedências sobre ele, não pode, ele 

pode se sentir, se melindrar pra perguntar certas coisas, posso dizer não pra ele, entendeu, 

eu sou superior, isso melindra, isso atrapalha o bom andamento do trabalho, então já tem 

esse cuidado, colocar as patentes adequadas, pra não ter esse melindro, o trabalho fica 

truncado, você não consegue ir pra frente. 

 

Ailton: e do civil? Existe sindicância pra civil? 

Lilian: sim, daí o civil faz do civil... ai é o mais antigo, não sei como é que funciona, 

porque eu nunca vi, é o civil que faz do civil, também pra não se sentir melindrado. Pra 

não, por exemplo, dizer, ah abusou da autoridade dele, entendeu, pra não ter isso, porque 

fica chato né, na sindicância já é um troço chato né, você já chega numa situação assim, 

você atravanca os trabalhos, você não pode atravancar, você tem que abrir espaço pras 

pessoas fluírem, se não não tem sentido né, você vai fazer um trabalho que já começa 

truncado, a tendência é não dar resultado positivo nenhum. 
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ANEXO E 

Entrevista com professor não-militar 

 

 

Entrevista Professora Maria 

 

Ailton: essa primeira pergunta que eu vou fazer é apenas para a gente fazer um 

aquecimento, não tem caráter de pesquisa, você trabalhou em outra escola, antes do colégio 

militar? 

Profª. Maria Jose: sim, trabalhei em colégio particular e escola pública estadual. 

 

Ailton: você trabalhou muito tempo? 

Profª. Maria Jose: na escola pública 5 anos, e escola particular 2 anos. 

 

Ailton: e você era professora, coordenadora? 

Profª. Maria Jose: professora. Na escola particular foi logo que eu sai da faculdade, no 

primeiro ano, e na escola pública estadual trabalhei esses 5 anos, e acumulei um desses 5 

anos em escola particular também.  

 

Ailton: e como foi para você se tornar professora de um colégio militar? 

Profª. Maria Jose: olha de inicio foi apavorante, tanto é que eu entrei não já como 

concursada, eu entrei como contratada, e ao final do primeiro semestre eu já estava 

pensando em ir embora, porque parecei que eu não estava agradando a direção, não tinha 

problemas com os alunos, ate porque no inicio do colégio era bem diferente do que a gente 

vivencia hoje. Mas assim eu sentia uma certa fiscalização que ate então eu não tinha tido 

em escolas anteriores ne, então eu tinha assim muito receio, eu lembro que eu cheguei para 

um colega que já estava la, que também era civil e falei, olha eu acho que chegando as 

férias do meio do ano eu acho que eu vou pedir para sair, ah, mas porque, ta acontecendo 

alguma coisa? Não, eu acho que eu não estou agradando, so que ninguém me fala, entra 

um bando de gente na minha aula, senta la nos fundos, fica la e sai e não me fala nada, não 

me da nenhum retorno, eu faço uma prova me chamam pra saber se o aluno vai conseguir 

fazer a prova, ai ele falou, mas se ninguém te falou nada é porque esta dando tudo certo, 

porque senão eles já teriam te falado, fica você esta indo bem e tal e ai eu resolvi continuar 

e estou ate hoje (risos). 

 

Ailton: essa primeira experiência foi quando o prédio era na Afonso Pena? 

Profª. Maria Jose: foi, em 1996, eu cheguei era o primeiro ano de funcionamento do 2º ano 

do Ensino Médio, eu cheguei já para ocupar essa vaga, porque não tinha 3º ano, ele vai 

sendo construído gradativamente ne então no Ensino Médio so tinha o 1º, então em 1996 

foi o primeiro ano de funcionamento do 2º ano, então eu cheguei para receber uma turma 

que já tinha passado um ano no colégio, sabiam mais nesse termo de estrutura. 

Ailton: essa fiscalização, ela era mais de caráter de trabalho mesmo, da sua dinâmica de 

professora? 
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Profª. Maria Jose: é, porque era assim corriqueiro daquele comando entrar para assistir a 

todas as aulas, então ia um representante, um comandante, um representante da 

psicopedagógica, as vezes o monitor ficava sentado la nos fundos da sala o tempo inteiro 

durante a aula, mas quando chegava assim, grupos comandante, subcomandante, alguém 

da ADE, da STE, entrava la, da licença, sentava la e ficava ali, depois saia e você não tinha 

um retorno, e eu acho que isso que me angustiava. Gostaram? Não gostaram? Onde é que 

eu estou falhando que eu possa melhorar?  

 

Ailton: a presença deles na tua sala não te afetava? 

Profª. Maria Jose: não, eu sentia um gelinho ne, mas assim, eu tocava minha aula normal, 

conforme tinha sido planejado, solicitando a participação do aluno, ela continuava aquele 

friozinho, mas continuava. 

 

Ailton: você ta a quanto tempo mesmo na escola? 

Profª. Maria Jose: já a 16 anos. 

 

Ailton: e nesse tempo que você tem na escola, que experiências você teve, que você 

julgaria como sendo significativa? 

Profª. Maria Jose: além da sala de aula regular, que é a atividade fim eu já assumi aulas no 

cursinho preparatório por uns 6 anos consecutivos, já trabalhei na coordenação do ensino 

médio na época em que foi instituído a coordenação escolar que não existia e veio essa 

determinação, eles não tinham noção como fazer, pegaram 2 professoras, uma do Ensino 

Médio outro do Fundamental, para que assumissem essa função, de coordenar esses 2 

níveis, então essa foi uma experiência de 2003, que eu tive e achei assim que contribuiu 

muito, que eu tinha que interagir com os outros professores, com o aluno, e olhando o 

processo como um todo, eu dava aula no segundo, dava aula no cursinho, e ao mesmo 

tempo coordenava os 3 professores que eram coordenadores do 1º, 2º e 3º ano e mantinha 

um contato com a direção da escola, num caminho livre, para estar levando e trazendo, 

discutindo o que seria os pleitos dos professores, então isso foi uma experiência que para 

mim foi gratificante, e o convite na época surgiu que eu tinha um curso fora da minha área, 

psicopedagoga porque quando eles me convidaram ai eu falei, mas eu não tenho curso de 

supervisão nem de orientação, eu tenho licenciatura em Matemática, não mas você tem um 

curso de psicopedagogia, então eu acho que tem como você fazer esse trabalho, e também 

uma coisa que eles pontuaram que foi o meu relacionamento com os colegas e para o 

Ensino Fundamental que na época foi a Patrícia ele tinha a formação na área, então isso me 

ajudou porque a gente trabalhava em conjunto, então se precisasse dessa parte técnica, 

ligada mesmo a isso ai a gente discutia junto, porque tinha essa formação, se bem que a 

gente não se prontificou para o comando em assumir essa função, tanto é que nos pegamos 

o documento da escola que regia a função de supervisão escolar, e fizemos dali um outro 

documento a partir daquele, onde nos colocava com coordenadoras e daquelas atribuições 

quais que nos iríamos fazer, que agente achava que era da nossa competência, e ai 

submetemos isso como documento que fosse aprovado pelo comando para que a gente não 

fosse depois cobrada por algo que nos não tivéssemos domínio a fazer, ai ele aceitou e a 
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partir daquele momento nos fomos tomar contato com os professores e elencar algumas 

atribuições para eles enquanto coordenadores também de cada ano e executar. 

 

Ailton: essas atribuições que vocês colocaram como atribuições do coordenador, você e a 

Patricia elaboraram enquanto coordenadores, ou elas vieram para vocês selecionarem para 

verem o que seriam? 

Profª. Maria Jose: no manual do docente, tem todas as atribuições dos diversos setores da 

escola, atribuições do professor, do coordenador de ano, e da supervisão escolar, então 

como nos fomos convidadas para essa atividade de supervisão então nós nos pautamos 

naquelas atribuições para elencar as nossas, então nos pegamos algumas dali, e 

acrescentamos outras que seriam atribuições do coordenador do ano, mas nos fizemos uma 

adaptação para nossa função de coordenadora do nível, que seria o Ensino Medio e 

Fundamental. 

 

Ailton: ai você fala assim que trabalhava em conjunto, era você e a Patrícia? ou eram vocês 

e o conjunto de professores. 

Profª. Maria Jose: nos tínhamos eu e a Patrícia, trabalhávamos muito juntas no sentido de 

trabalhar junto ao comando, ai depois quando a gente descia, ela ia para o Fundamental e 

eu para o Médio, ai era o momento de eu trabalhar junto com os coordenadores do Ensino 

Médio e ela com o Fundamental então aquele coordenador do primeiro ano ele tinha os 

professores do primeiro e naquele momento que ele ia trabalhar com os professores do 

primeiro, as vezes era solicitado a minha presença, para estar ali, e numa outra função que 

nos atribuímos era assim, o que é de pleito do grupo docente. Era algo que não estava 

ligado diretamente ali a minha função de coordenadora de uma disciplina tal, mas era do 

geral, então isso a gente acabava discutindo, ou então alguma ordem que vinha e a gente 

via que na pratica aquela execução não daria um sucesso, então isso era discutido e a gente 

citava um momento com o comandante para ele ta colocando, teve por exemplo uma 

questão que a gente queria se mobilizar para fazer um mestrado, então isso a gente levou 

para o comando, eu lembro que nos fomos la na UCDB, você foi acho que representar a 

Patrícia, e la eu busquei a coordenação do programa de mestrado, para saber da 

possibilidade para que a escola e o exército tivessem esse vínculo ne, porque isso era algo 

que iria interessar ao grupo todo do colégio. 

 

Ailton: esses pleitos que vocês levantaram como sendo dos professores, vocês fizeram 

esses pleitos mediante uma consulta com os professores, ou vocês recorreram ao manual 

docente, recorreram ao que veio nesse manual, e a partir deli fizeram os pleitos? 

Profª. Maria Jose: para o comando? 

 

Ailton: é, por que você disse assim, deixa ver se eu entendi, você disse que elaboraram um 

conjunto de pleitos, mais relativos aos professores ai esses pleitos vocês colheram em 

reunião com os professores? Ou elaboraram a partir do manual docente?  

Profª. Maria Jose: não, quando eu estou me referindo a pleito eu to falando assim, a o 

professor de, o grupo de professores do primeiro ano, estavam reclamando muito que o 
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quadro não tinha condições de trabalho, isso o coordenador trazia e era levado la, porque já 

foi solicitado, esta demorando, coisas desse tipo, tanto da parte pedagógica quanto 

administrativo, era nesse sentido, um situação por exemplo, esta tendo muita reclamação 

de determinado professor em tal ano, ai a coordenação da escola determinava tira o 

professor de sala então, mas não é isso, vamos ver o que esta acontecendo, vamos 

investigar isso e tentar ajudar esse professor, se isso não der certo, ai nos vamos acatar 

isso, então ate determinado momento você conseguia agilizar isso sem precisar tirar o 

professor da sala. 

 

Ailton: havia esse canal de troca entre professor e comando? 

Profª. Maria Jose: é, porque quando a gente subia para conversar com o comandante, se ali, 

naquele momento durante um pleito, se nós não concordássemos com a resposta, a gente 

simplesmente não descia com aquele não, a gente tinha o momento e tinha essa abertura do 

comandante na época para sentar e discutir, eu lembro de uma situação em que vários 

professores alegavam que estavam com uma sobrecarga, ate professor militar, porque alem 

da função de professor ele tinha a função militar, sindicância e tudo mais, ai eu pedi para 

que os professores fizessem um relatório de todas as atribuições que ele tinha e ai nos 

fomos conversar com o comandante, então tinha professor que elencou 20 funções que ele 

tinha que administrar, e tinha professor com sala de aula so, e ai nos subimos para discutir. 

 

Ailton: isso o professor militar? 

Profª. Maria Jose: e também tinha professor civil com acumulo, e professor civil so com 20 

aulas, 10 aulas, normal. 

 

Ailton: no caso do professor militar tinha as atividades da função de militar, sindicância e 

tal e o professor civil ele tava com acumulo didáticas pedagógicas de ensino ou também 

tinha outros tipos de atividades? 

Profª. Maria Jose: no caso do professor civil era mais sala de aula, envolvimento com 

olimpíada, laboratório, mas tava mais ligada a parte pedagógica mesmo e quando nos 

subimos para falar com o comandante sobre isso essa distribuição, que a gente focou mais 

no militar, porque tinha militar que tinha as vezes tava com 2, 3 sindicâncias, ai ele 

reclamava ne e agente ouvi ate ele dizer assim que determinadas atribuições ele não ia 

delegar a pessoas que ele achava que não ia executar, então se alguém estava com 

sobrecargas significava que a pessoa era capaz, tinha um bom conceito la em cima, porque 

ela tinha condições, se passaram para ela, era porque ela ia determinar, ia conseguir 

cumprir, enquanto que outro não, ate eu ouvi dele dizer, olha professora tem funcionário 

aqui que eu so vou atribuir e que vai dar banho no carneirinho, esse eu não vou colocar tal 

sindicância, tal problema na mão dele, mas ai você esta punindo o profissional que o 

senhor considera bom, eu coloquei para ele no momento, mas ai as coisas iam assim nesse 

momento assim de dialogo. 

 

Ailton: mas esses diálogos resultaram em um acordo comum... 
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Profª. Maria Jose: a gente nunca descia com 100% de sim, mas também não com 100% de 

não, a gente chegava num ponto em que a gente falava a gente abre mão disso, mas o 

senhor também.... então tinha essa negociação ne. 

 

Ailton: você considera essa experiência de nunca desce com 100% de sim, ou 100% de 

não, como uma experiência de insucesso?  

Profª. Maria Jose: não, eu vejo que foi um momento de conquista para nós, enquanto 

professores, e o grupo via isso, era um momento de ser ouvido, tanto é que as vezes 

vinham questão para nós em que a gente tinha que filtrar também, que era coisa pessoal, 

que ele queria ser ouvido naquele anseio, então a gente também acabava filtrando para que 

não acabasse sendo uma representação sindicalista por exemplo, então a gente tomava 

muito cuidado com isso, mas foi um momento novo para todo o grupo, e foi um momento 

que a gente sentiu que o grupo se sentia representado, não so cumprindo ordens, porque 

quando a gente descia, a gente também esclarecia, dizia olha, isso não foi possível, nos 

tivemos que negociar ate aqui, em termos mais ou menos assim ne, para que a gente 

pudesse fazer com que o grupo aceitasse o que a gente não tinha conquistado, porque não 

foi conquistado? Não era assim, o horário vai ser esse simplesmente acabou, por exemplo, 

e nesse momento a gente buscou colocar o comando vendo o professor como ser humano, 

ne, e valorizou momentos tipo, dia dos professores, então a gente solicitou verba do 

comando para fazer uma camiseta, para fazer um lanche para o professor, sabe, então a 

gente buscou essas coisas que ate então a gente não tinha, como uma forma de mostrar que 

a escola esta valorizando o profissional nesse sentido. 

 

Ailton: por que você acha que não tinha essa forma de valorização? 

Profª. Maria Jose: porque eu acho que a gente ficava em grupos isolados, professores aqui, 

essa cadeia de comando que sempre existiu e o comando la e agente tinha já esse elo de 

uma professora daqui ir la no comando conversar. Assim como, a gente tem tal ideia, ele 

mandava chamar, conversar e a gente discutir. E isso eu vi que era uma forma de ser 

ouvido e ser valorizado, e esses momentos que eu te falei ne, que a gente buscou, de lazer 

de final de ano, de fazer uma confraternização, trazer panetone pra todo mundo, a gente 

não tinha dinheiro ne (risos) a gente tinha que arrumar para a gente ter esses momentos. 

 

Ailton: e você acha que os professores valorizavam isso, esse trabalho? 

Profª. Maria Jose: é eu não vou dizer quem 100%, a gente não consegue agradar a todos, 

mas eu sentia assim valorização dos colegas, tanto é que a gente fez isso por um ano, no 

ano seguinte, um militar veio para assumir essa função e nos duas saímos da coordenação, 

e ai alguns colegas chegarem num auditório e reclamar na época da professora tal e tal não 

era assim era assim e funcionava melhor, quer dizer, significa que para aquela pessoa você 

desempenhou um trabalho ne, é coisa so do elogio, ta se referindo ao trabalho que foi feito. 

 

Ailton: essa troca de coordenador do civil para o militar, como é que você vê? 

Profª. Maria Jose: eu via assim, a ordem, para existir a supervisão, a ordem já tinha 

chegado antes da gente assumir, so que a escola não sabia como cumprir essa determinação 
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a escola ficou um tempo sem a função, não ano seguinte como tinha que cumprir, eles nos 

convidaram e nos ficamos executando, mas já sabendo que tinha que ser montado uma 

seção para esse fim, então no ano seguinte, no final desse ano de 2003, no final do ano o 

militar se apresentou, e nem sei se ele tinha formação na época, parece que ele tinha uma 

experiência anterior em outro colégio militar e ele veio para assumir a missão, mas 

também como a gente, sem uma estrutura, porque a gente tinha corrido atrás de uma sala, a 

gente exigiu um ambiente para que nós deixássemos nossas coisas, onde nos tivéssemos 

como conversar com o professor, conseguimos uma sala, saímos correndo, então tudo isso 

a gente passou para ele, uma sala com mesa e cadeira e tal, e ele chegou e foi assim e foi 

tomar pe da situação, so que como ele é, eu vejo assim ele era um so, e ele não tinha uma 

formação de professor, então parece que o grupo via como é so o teórico de novo, e 

determinadas posturas sabe, a o aluno foi mal numa prova, aquela visão que so o professor 

que é culpado sem olhar todo um processo, então isso a gente ouvia comentários de outros 

colegas que não era assim que deveria funcionar. 

 

Ailton: vocês não quiseram ficar como auxiliar dele? 

Profª. Maria Jose: não porque quando ele chegou, nós fomos chamadas falando que ele ia 

assumir essa função e nesse mesmo final de ano, a Patrícia foi para o colégio militar acho 

que de Porto Alegre, que o marido foi transferido, eu fui para o Ensino Fundamental na 

época e no segundo semestre desse mesmo ano eu pedi uma licença para sair da escola, 

então não vivenciei todo o momento em que ele ficou na função. 

 

Ailton: e todo esse tempo de trabalho que você tem, você vivenciou, ou identificou alguma 

situação, ou ate que você tenha vivido ou que você tenha presenciado, que você considera 

ter afetado o seu trabalho de professora e em função daqui ser um colégio militar? 

Profª. Maria Jose: olha, assim diretamente, a minha função de sala de aula, eu diria que 

não, porque por mais que cheguem as determinações eu não deixo de cumprir, primeiro eu 

vou la e argumento se eu não concordo, se eu vejo que aquilo trazer prejuízo la pro 

resultado final do processo, mas assim, de caráter pessoal sim, porque por ser um colégio 

militar e tendo toda essa hierarquia, as vezes você tem um chefe que ele so tem a visão 

militar, então ele determinou e pronto. 

 

Ailton: mas ele é professor esse chefe? 

Profª. Maria Jose: na época era professor, eu tive que sair da minha função de sala de aula 

para novamente assumir uma outra coordenação, eu não saia totalmente, eu tive a carga 

reduzida, mas para de novo voltar para essa estrutura e na época eu tinha outros projetos de 

fazer mestrado e eu não queria assumir essa função e a gente foi negociando, negociando 

com minha direção e meu chefe imediato para que eu não fosse para essa função, e chegou 

ao ponto de cumpra-se e eu tive que assumir além da função de professora acumular com a 

coordenação de um ano escolar. 

Ailton: mesmo você argumentando não estar disposta? 

Profª. Maria Jose: sim, ai eu argumentei minhas intenções pessoais em relação ao que eu 

estava me propondo a fazer que era o mestrado, a necessidade da minha função ali na 
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seção, que isso foi alegado pelo meu chefe, mas por eu ter vivenciado essa função anterior 

de coordenação, ele me queria nessa função, la na COPESE, na época que estava se 

criando a COPESE e ai eu tive que ir assim, não porque eu tenha aceitado o convite, so que 

eu fiquei la 6 meses, porque depois veio uma determinação de se criar uma seção que no 

caso a ASEPE e a mesma pessoa que disse que eu era necessária la, me desviou para outra 

função de subchefe, quer dizer chefe de uma subseção de uma nova seção, que no caso era 

ASEPE. 

 

Ailton: e você contra argumentou ou você foi de livre e espontânea vontade? 

Profª. Maria Jose: no primeiro momento eu fui ate o ultimo extremo, porque eu não queria. 

 

Ailton: não queria ir pra ASEPE? 

Profª. Maria Jose: não queria ir pra COPESE, porque ela era estruturada por seção, eu era 

da seção B da Matemática, ai eu tive que ir para a COPESE. Da seção B para a COPESE 

eu argumentei, agora da COPESE para a ASEPE eu já não argumentei, porque tinha 

passado 6 meses, eu não vou me desgastar porque ai eu vou ter ate problema de saúde, foi 

um desgaste e uma revolta grande por conta de que naquele momento eu não me senti 

respeitada enquanto pessoa e profissional. 

 

Ailton: mas você não acha que se você argumentasse você ficaria na COPESE. Por que 

você queria ficar na COPESE agora ou não, ou você nem pensou nisso? 

 Profª. Maria Jose: eu acho que não pensei assim, sabe eu acho que eu preferi, ate porque o 

outro trabalho também me atraiu nesse momento porque já tinha a ver com o que eu já 

estava pretendendo pesquisar no mestrado na época, então ouve também um interesse. 

Então eu colocaria 2 coisas, eu não quis ter o desgaste, quando o chefe chegou e colocou 

essa possibilidade e eu vi que ele não queria que eu fosse, que ele ia passar pela mesma 

coisa que a chefia anterior, eu falei eu não vou criar problema, eu estou indo e ai eu fui 

porque também eu nesse momento eu vi um lado bom que iria assim me possibilitar, vinha 

ao encontro daquilo que eu estava buscando naquele momento que era o projeto do 

mestrado, dentro quase da temática que eu iria trabalhar, então nesse momento eu não... 

mas ai também eu só fique 6 meses (risos) porque eu sai de férias em julho e quando eu 

retornei eles queriam ir para o 1º ano, porque estava tendo muita reclamação de professor, 

índices de nota baixa e eu já tinha trabalhado no primeiro ano e disse que já não tinha tido 

tal problema, então queria que eu acumulasse a função, continuar onde eu estava, mais a 

carga horária do ensino regular, ai de novo foi uma discussão de dizer que não, ou uma ou 

outra, porque eu estava saindo assim de anos anteriores e eu atirava para todos os lados, 

sala de aula, cursinho e coordenação, então eu falei, não, ou eu fico aqui na ASEPE, que é 

um trabalho diferenciado que eu tenho que construir estratégias todo o tempo para 

conseguir fazer com que aquele aluno que esta com dificuldade ter um pouco mais de 

condições, não é simplesmente entrar em sala de aula. No ensino regular você faz isso, mas 

o seu público não é mais aquele público da ASEPE, então eu falei, ou eu fico na ASEPE ou 

eu vou de todo para o primeiro. A minha vontade era de continuar só na ASEPE, mas ai eu 

cheguei na chefia e falei, olha é uma coisa ou outra e coloquei os meus argumentos, vocês 
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estão querendo que eu va para um ano onde vocês estão com problemas e vocês vão me 

cobrar resultados, então eu tenho que ter dedicação exclusiva para apresentar o resultado 

que vocês querem, vocês tem tantos alunos de recuperação, vocês querem que eu faça 

alguma coisa, ai com o apoio da chefia do 1º ano eu consegui ficar só no 1º, ai eu fiquei só 

no 1º e foi para o primeiro, num momento também de revolta ao ponto de eu chegar aqui 

na escola, parar o carro, ficar chorando dentro do carro, me recompor para ir para sala de 

aula. 

 

Ailton: mas ai você foi para o 1º ano e o professor do 1º ano? 

Profª. Maria Jose: ele foi para o 3º e depois ele pediu para sair porque ele era de outra 

unidade. 

 

Ailton: ele era militar? 

Profª. Maria Jose: era. 

 

Ailton: então houve um acordo para que ele deixasse o 1º ano, não foi colocado para que 

ele saísse? 

Profª. Maria Jose: foi, foi colocado para que ele saísse, eram 2 professores, um 

permaneceu, ou outro saiu e eu assumi o lugar desse professor. 

 

Ailton: e ele não contra argumentou? 

Profª. Maria Jose: não porque eu acho que ele tinha que dizer sim, ate por ser militar ne. 

 

Ailton: Maria Jose, como você analisa essas situações, você colocou para mim algumas 

situações que envolveram a sua ida para a COPESE, depois a sua ida para a ASEPE e essa 

ultima situação da troca do primeiro ano, então essas situações você colocou, como você 

analisaria esses eventos ai, que você se viu envolvida. 

Profª. Maria Jose: olha eu, hoje, parando assim, eu vejo que eles estava fazendo isso 

confiando na profissional, no momento eu me sentia, eu não via isso, eu sentia assim, eu 

não estou sendo respeitada enquanto profissional e enquanto pessoa, porque eu levantava 

os meus argumentos ali e eu me sentia sem liberdade de escolher onde eu queria trabalhar, 

e mesmo assim, a ta bom eu fui la para a COPESE, eu não tive a oportunidade de concluir 

um trabalho, porque num primeiro momento eu passei pela revolta e tudo, mas eu já que eu 

tinha que ficar aqui, eu queria fazer o melhor daquela função, em nenhum momento eu 

parei e disse eu to aqui, eu não quero, eu não vou fazer bem feito, ou vou deixar de fazer, 

então eu acho que isso, para eles, mostrava que eu conseguia administrar, por mais que ela 

ta ali, ela não quer, mas ela vai querer dar conta do recado, então eu via isso como um 

desrespeito, eu me sentia nesses momentos desrespeitada, sem direito de opção, era um 

joguete. 

 

Ailton: você via assim, hoje você não vê assim? 

Profª. Maria Jose: eu ainda vejo, mas a sensação não é mais tão ruim quanto naquele 

momento porque eu vejo assim, isso eles me falavam, professora a senhora está indo lá e a 
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gente confia no seu trabalho, e quer contar com a senhora para resolver esse problema e 

quando eu chegava para um chefe mais imediato e colocava o sentimento que eu tinha eu 

ouvia isso de outras pessoas: eles estão fazendo isso porque eles confiam no seu trabalho, 

não é porque eles estão querendo te punir não, não estão desrespeitando você, é porque 

eles estão necessitando e sabem que so você, para eles so você daria conta de resolver o 

problema, então eles tentavam me mostrar isso, mas eu so tinha esses 2 sentimentos, de 

desrespeito e revolva, mas eu vejo que era isso mesmo que eles pensavam. 

 

Ailton: quem são eles? 

Profª. Maria Jose: eu não sei se eu gostaria de... era chefia, chefe de DE, era chefia, agora 

por exemplo vinha a Edmimara, chefe da psicopedagógica, dizer que não, que você é uma 

boa profissional, por isso que estão fazendo isso, e eu falava então eles estão me punindo 

(risos) porque eles não querem deixar eu trabalhar onde eu quero trabalhar. 

 

Ailton: mas então assim Maria Jose, você considera que eles sabem o que é melhor para 

você como profissional dentro da escola? 

Profª. Maria Jose: não 100%, porque eles estavam correndo um risco, porque se eu 

chegasse la e cruzasse os braços e fizesse de birra o que eles... entendeu, então eu acho que 

eles correram um risco, mas eu acho que eles confiavam na profissional. Então eu não diria 

que eles sabem 100% o que é melhor, porque ate algumas situações, eu to falando o que 

aconteceu comigo, mas outros colegas passaram por situações de terem esse 

remanejamento e não aconteceu o sucesso e depois eles voltaram atrás e reconduziram o 

professor para outro ano, fizeram a troca. 

 

Ailton: eles fizeram birra? 

Profª. Maria Jose: não, não foi o caso, por exemplo, a Meire, a Meire nesse momento era a 

mesma chefia, a Meire trabalhava no 9º ano, no ano seguinte mandaram ela para o 2º ano 

do Ensino Médio, e colocaram outra professor no 9º, era uma situação que ela também não 

queria sair e ai começou a dar problema no 9º ano, ai eles pegaram a Meire e retornaram 

para o 9º ano, e não era assim problema do professor que estava la no 9º ano e que estava 

la sem querer, pela condução mesmo do trabalho, pelos resultados que foram aparecendo. 

 

Ailton: então assim, essa situação de muitas vezes você ser trocada de uma série para 

outra, de uma seção para outra, você vê como uma situação natural de trabalho, comum, 

que pode ocorrer? 

Profª. Maria Jose: sim pode ocorrer aqui dentro assim, de você ter que assumir um ano, so 

que assim pode ocorrer, porque alguns colegas falam ai isso acontece com você porque 

você deixa, você é mole, você não reclama, so que assim, eu vou ate o limite que eu 

considero que eu não vou criar outros problemas sem resolver, ne, eu tenho um jeito 

diferente de lidar com isso, mas que acontece, eu diria que é uma situação corriqueira 

dentro da instituição. 
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Ailton: mas você pode contra argumentar, porque você tem sua vontade muitas vezes 

levada em conta? 

Profª. Maria Jose: sim. 

 

Ailton: e hoje, como é para você ser professora do colégio militar, porque a gente 

trabalhou muito pouco, porque a gente foi puxando a sua experiência de muitos anos, e 

hoje, como você vê a sua profissão dentro do colégio militar?  

Profª. Maria Jose: olha, porque como a gente passa por essas mudanças de comando e você 

vai ficando você vê que tem hora que da para fazer, tem hora que não, as coisas mudam ne. 

Por exemplo hoje eu não vivencio mais essa situação de ir ali, parece que tem uma visão: 

preenche aqui o que você quer, há 3 possibilidades e vamos tentar negociar e atender a 

vontade do professor, hoje a gente sente mais isso, ne, você ser ouvido e dentro do possível 

te atender, e eu estou vendo assim que isso faz uma diferença, porque você se sente mais, 

eu por exemplo, assim com mais essa liberdade de escolha e eu vejo isso como respeito ao 

profissional, agora por outro lado eu vejo que a visão de educação que se esta tendo hoje, 

no colégio, ele é diferente da que nos tivemos em anos anteriores e ela foge um pouco do 

que eu enquanto profissional vejo que seria não ideal mas o que estaria mais próximo do 

ideal. Então eu sinto hoje esse certo conflito assim, dentro do que eu acredito e dentro do 

que a atual, as ultimas vamos dizer, vem pensando em resultados de um processo de 

ensino, estudo e aprendizagem, porque eu gostou de acrescentar essa palavrinha entre 

ensino e aprendizagem, tem que ter o momento de estudo, então eu vejo que se pensa 

diferente, se esta olhando o resultado, se esta esquecendo de um processo, então isso é algo 

que a gente esta tendo que administrar, so que eu já sinto falta daquele momento que eu era 

ouvida (risos). 

 

Ailton: por que você não é ouvida? 

Profª. Maria Jose: olha, da forma como algumas coisas estão chegando, e a gente tenta 

dialogar, não, eu não me sinto. Pode ser assim que isso esteja acontecendo comigo, ne eu 

estou falando por mim eu não estou da instituição como um todo, eu estou falando assim, 

na situação que eu vivencio hoje. Eu gostaria de poder ter alguém onde eu pudesse discutir: 

olha chegou essa determinação, eu acredito que vai ter essa e essa consequência, porque eu 

já vivenciei experiências anteriores que levaram a essa possibilidade, não é uma certeza de 

que vai acontecer, mas eu gostaria de levantar isso, e de também levar as minhas 

propostas: olha, eu acredito que se eu fizer uma recuperação assim, eu teria um resultado 

melhor, e isso eu não tenho. 

 

Ailton: hoje você trabalha a onde? 

Profª. Maria Jose: no 9º ano. 

 

Ailton: e dentro da seção de ensino, você não coloca suas ideias? 

Profª. Maria Jose: sim, mas quando a chefia tenta levar parece que ele também não é 

ouvido. 
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Ailton: a chefia é feita por quem, por um militar ou por um civil? 

Profª. Maria Jose: militar, então assim, você sente isso, então conversando com colegas de 

outra seção, você tem a mesma sensação porque ele te relata também estas questões. 

Conversando com pessoas de dentro da COPESE, você escuta também essa situação.  

 

Ailton: quer dizer a COPESE também não consegue levar sugestões? 

Profª. Maria Jose: pelo que eu ouço de alguns colegas, não. 

 

Ailton: que estão lotados na COPESE? 

Profª. Maria Jose: é. 

 

Ailton: e vocês professores da sua seção, como é a interação entre vocês?  

Profª. Maria Jose: assim, é um trabalho cooperativo, colaborativo, sem querer colocar ai 

como sinônimo as 2 palavras ne, eu vejo que é um bom ambiente de trabalho e esta todo 

mundo preocupado com o melhor resultado para o aluno, eu sinto apoio da chefia. 

 

Ailton: vocês discutem muito entre vocês? 

Profª. Maria Jose: sim, sim. E assim eu vejo que a chefia, quando não aceita os nossos 

pleitos, tem bons argumentos para nos mostrar que não, quando é possível, quando é 

plausível ali eles conseguem negociar as coisas. 

 

Ailton: então Maria Jose, se você consegue negociar dentro da seção, porque que fora da 

seção, ai eu já estou inferindo um pouco, porque que fora da seção, como você esta me 

dizendo, não há essa negociação? 

Profª. Maria Jose: eu acho que a gente ta vivenciando um momento assim que de inicio de 

comando, pessoas diferentes gerenciando a escola, eu vejo que isso esta trazendo esses 

pensamentos diferentes. Porque sei la, de repente a gente pode esta pensando em uma 

forma que a gente já esta pensando a algum tempo, so que a gente olha e vê os resultados 

que aquela forma de trabalhar gera, e de repente quando você chega e vê pessoas com 

outra visão eu acho que é natural sentir isso. E também eu acho assim o receio de quem 

esta chegando é diferente da experiência que ele tem, do nosso lado também, mas assim 

nesse sentido que eu falo do não ouvir é que as vezes chegam determinações que não 

adianta sair fora da seção, então o que que a gente faz, a gente tenta dentro da seção, de 

que maneira nos podemos executar aquilo, da forma que a gente acha que vai dar 

resultado. 

 

Ailton: então vocês não executam da forma que é determinado? 

Profª. Maria Jose: a gente cumpre, mas assim, tem o primeiro momento que vai la, 

exemplo, recuperação agora, chega uma determinação, dentro da seção nos conversamos, 

vimos a inviabilidade de aplicar na prática aquela teoria, então a chefia foi levar esse 

pleito. Primeiro momento cumpra-se, segundo momento de tentativa, ta bom então tem 

essa proposta, ta executa, hoje a gente viu que não da nem pra executar essa proposta 

(risos), então, é uma situação que agora ou eles abrem mão e deixa a gente já executar o 
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que a gente já fez no bimestre anterior ou eu não sei ate o momento como isso vai 

acontecer na pratica. 

 

Ailton: essa determinação vem da COPESE? 

Profª. Maria Jose: É, mas assim, ele pode ter sido ate, porque eu fico um pouco alheia a ta 

me envolvendo muito assim, mas assim, ate o ponto que eu sei essa determinação é 

assinada pelo comando, tem o aval ne. Agora quem elaborou eu não sei exatamente dizer 

agora com 100% de garantia quem elaborou. Então onde que nos temos que recorrer ate 

pela cadeia de comando? A COPESE. Dentro da COPESE eles argumentaram, não da pra 

fazer assim, assim, nos provamos que não dava pra fazer assim. 

 

Ailton: mas ai mudou então, quando vocês provaram que não dava para fazer mudou? 

Profª. Maria Jose: é, e a COPESE aceitou que a gente mudasse aqueles blocos de conteúdo. 

Quando o chefe chegou na seção e colocou essa possibilidade, a gente já viu que era 

inviável a execução, porque num primeiro momento ela apareceu plausível, entendeu. 

Então numa semana de aula você executar 80% do conteúdo de um bimestre que você 

ainda vai ministrar, para qualquer disciplina, não basta so inverter a ordem, não da pra 

História, por para Matemática, são coisas assim ne. 

 

Ailton: você tem interação com professores de outra seção alem da sua, você costuma 

conversar, dialogar, como é que é isso ? 

Profª. Maria Jose: olha eu já tive outros momentos em que isso era possível, na situação em 

que eu estou agora, com sobrecarga de trabalho e tudo, é mais encontro de corredor assim, 

oi tudo bem? Quando vai para uma reunião eu já não tenho assim um contato dessa 

interação de ter aquela conversa diária, isso não,é mais mesmo com os professores da 

seção. 

 

Ailton: Maria Jose, me conta uma coisa, como é que é a sua chegada na escola, a sua 

entrada, a sua estada, a sua circulação pelos ambientes da escola, pelas alamedas, 

corredores, e como é o processo de saída? 

Profª. Maria Jose: olha, chegou, estacionamento, seção de ensino, sala de aula, seção 

técnica, sala de aula, é cumprir horários. Eu tenho horário de chegada e horário de sala de 

aula, quando eu não estou na sala de aula, eu estou la na seção, elaborando lista de 

exercícios, planos de aula, corrigindo, então não há tempo para que eu venha a biblioteca 

de repente, ou que eu va ao CA, so quando vou levar um FO de aluno, ou buscar algo sobre 

falta de aluno, essas coisas, então eu não to tendo tempo de vivenciar o ambiente fora 

seção e fora de sala de aula. 

 

Ailton: que atividades você exerce?  

Profª. Maria Jose: aqui na escola? 
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Ailton: sim 

Profª. Maria Jose: eu tenho as 5 turmas do 9º ano, tem as aulas de recuperação, e também 

tem que trabalhar um treinamento da Prova Brasil que os alunos vão fazer esse ano ne, em 

Novembro. Então eu divido turma com outra professora, que são as aulas do ensino 

regular, então a outra professora da aula so de manhã, as aulas do regular, eu tenho as aulas 

da manha, e as recuperações que daí eu assumo todas as aulas da recuperação, a tarde e o 

treinamento da Prova Brasil onde eu tenho que estar preparando material para o aluno, 

porque ele não tem esse material pronto. Então nos primeiro semestre eu preparava esse 

material e trabalhava ele no presencial e não presencial, aluno levava pra eu resolver e eu 

tirava momentos da manha para trabalhar, a partir de agora essa aula acontecera no contra 

turno, então eu já vou ter mais momento de sala de aula. 

 

Ailton: essas atividades você considera como atividades de cunho pedagógico? 

Profª. Maria Jose: sim 

 

Ailton: você exerce algum outro tipo de atividade além dessas? 

Profª. Maria Jose: aqui na escola? 

 

Ailton: sim 

Profª. Maria Jose: não, não tem mais nenhuma coordenação, nada. 

 

Ailton: o que você acha que os seus colegas esperam de você enquanto professora do 

colégio militar? 

Profª. Maria Jose: olha, eu já me senti cobrada por alguns colegas, posicionamentos, diante 

de algumas coisas, eu vejo que alguns esperam essa manifestação. 

 

Ailton: diante de coisas? 

Profª. Maria Jose: é de situações, de sala de aula, ali da própria seção, ou dessas 

determinações, que assim, a de repente ir la na COPESE conversar, so que atualmente 

assim eu estou em uma posição, é cadeia de comando, é o chefe que vai ter que ir atrás, 

quando muito eu vou me reportara a ele chefe, se é alguma coisa específica da Matemática 

o coordenador da disciplina, mas assim, coisas que em outros momentos eu já fiz hoje eu 

já, vejo assim, não vale o desgaste, ate porque tem pessoas que naquele momento te ouvia 

e tal e agora me preocupo muito com sala de aula, ou aluno é meu foco, sempre foi, mas 

agora eu tento direcionar sempre mais ao aluno. 

 

Ailton: e o que você espera dos seus colegas? 

Profª. Maria Jose: olha, eu espero que a gente continue com o ânimo para lutar por aquilo 

que a gente acredita seja educação, porque eu vejo assim alguns colegas desanimados por 

determinadas ordens e tal e: ah é pra dar nota eu vou dar nota, é isso que a escola ta 

querendo, parece que estão perdendo as forças sabe, para lutar pelo que acredita. Então eu 

espero que os meus colegas de seção não desanimem, vamos colocar para o aluno, o que 

gera de aprendizagem, ficar insistindo uma hora eles vão nos ouvir, o que gera 
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conhecimento e gera a nota que ele quer e também que a escola quer e nos queremos 

também, so que nos queremos uma nota que corresponda e que seja consequência de um 

processo, onde eu penso que estou ensinando ao meu aluno que ele tem que ser 

responsável, ele tem que ser responsável pela construção do conhecimento dele, se não na 

minha visão eu to ensinando o aluno a cruzar os braços e ver um corrupto que eu vejo na 

TV a todo momento, porque aquele la não nasceu corrupto, eu acho que ele pode ter 

trazido algum gen, mas alguém foi ajudando ele a ver que com jeitinho se consegue. 

 

Ailton: você se posiciona assim, tanto para com o colega militar, quanto não militar? 

Profª. Maria Jose: sim. 

 

Ailton: e isso ocorre naturalmente? 

Profª. Maria Jose: em conversa, como eu estou conversando com você, a chegou isso, 

começa aquele fervor da discussão e ali o que eu penso eu falo, não tentando assim impor a 

minha visão, porque eu acho que isso é particular ne, cada um vai agir, se vai sofrer 

pressão ou não, e não quer passar por isso, eu não quero ter uma PPRP porque não quero 

ter um desgastem, então ali naquele momento eu coloco que eu vejo que na minha visão é 

o que deveria ser feito, se esta errado eu coloco isso para eles, apontem minhas falhas, 

assim como eu coloco para os meus alunos, apontem minhas falhas, porque se eu melhoro 

as minhas falhas eu melhoro as minhas falhas, as consequências do trabalho vai ser melhor. 

 

Ailton: e você percebe que eles entendem esse seu posicionamento, a sua desenvoltura? 

Profª. Maria Jose: eu já vivenciei situações em momentos anteriores que isso foi entendido 

de maneira equivocada, o fato de eu colocar o fato de eu me expressar de acharem que eu 

estava querendo convencer um grupo a agir como eu queria ne. 

 

Ailton: quem achou? 

Profª. Maria Jose: na época era o Ribamar que estava na minha chefia, então esse momento 

de diálogo na seção, e por ter estar la na minha seção e chega alguém e fala: a Maria Jose o 

que você acha desse exercício aqui e tal, e eu, a eu acho isso, e vou embora, outra, a Maria 

Jose eu to fazendo essa prova de desenho, o que você acha dessa questão? Não é minha 

área, mas esta pedindo a minha opinião, eu acho que eu deva responder alguma coisa, se eu 

puder ajudar e ai a pessoa achar que eu por eu ter essas solicitações de eu querer conduzir o 

grupo para que tudo fosse do meu jeito. 

 

Ailton: o Ribamar era civil? 

Profª. Maria Jose: não militar, na época ele tava substituindo Ceterval, e ele estava como 

chefe da seção, e era assim, recém chegado, mal me conhecia e não sabia como a gente 

trabalhava ne com essa coisa de: a faz minha prova aqui, o que você acha; a esse texto ta 

legal? Tinha essa coisa da seção. 

 

Ailton: mas com os outros militares da seção não tinha problema? 
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Profª. Maria Jose: não, ai ele me chamou um dia e disse que eu estava manipulando e tal, 

quando ele disse manipular eu disse, olha, eu entendo que manipular é falta de caráter e eu 

não manipulo, na minha visão colega chegou, pediu minha opinião, eu vou dar a minha 

opinião, se ele quiser aceitar bem, se não eu não exigir que ele aceite, mas se eu tiver que 

me manifestar numa reunião, ou numa conversa, ou numa solicitação do colega eu vou me 

manifestar, agora quando você diz manipular, eu entendo manipulação como coisa 

relacionada a caráter, eu não me vejo uma pessoa com esse caráter. 

 

Ailton: ele entendeu? 

Profª. Maria Jose: eu não sei se ele entendeu, mas a gente teve assim uma exaltação na 

conversar, depois antes dele ir embora agente já estava amigos, ai depois ele me chamou, 

depois de um tempo para conversar e depois ele viu, ele veio me falar que outras pareciam, 

umas conversas assim, sabe, assim, como se ele tivesse tido alguma informação sobre 

mim, coisas assim, mas tem coisas que eu deixo e a vida continua ne. Ai eu tentei ficar me 

policiando durante um tempo, quando alguém vinha sentar perto da minha mesa, 

perguntava alguma coisa, eu já achava assim (risos) o que que vai achar, já vai achar que 

estou manipulando (risos). 

 

Ailton: hoje você sente isso? 

Profª. Maria Jose: (risos) não 

 

Ailton: nenhuma situação? 

Profª. Maria Jose: não assim, eu percebo que durante todo esse trajeto aqui dentro você 

muda, não tem como você não mudar, passar por experiências e sair do mesmo jeito, então 

hoje, eu estou assim, eu evito, eu evito me expor, ate estar levando determinadas opiniões, 

eu evito assim para preservação, sabe, passar por coisas que eu já passei situações 

desgastantes, então eu vejo assim que eu to ali naquela batalha diária com o aluno, 

tentando direcionar àquilo, deixar um pouco fora desse ambiente e isso não é bom, eu 

tenho que lutar, não é uma coisa assim natural porque eu não sou assim de ficar me 

policiando, porque para mim eu faço tudo com naturalidade, assim como eu estou 

conversando com você, eu não sei o que você vai fazer com isso aqui as suas segundas 

intenções, eu estou tentando ajudar porque você perguntou, eu não vou querer aparecer, 

entendeu, eu não fico mirabolando essas coisas, mas e não sei como isso é interpretado, 

como eu te falei agora ne, mas assim, eu fui buscando acho que me preservar mais e era 

angustiante porque achava porque não faz desse jeito, será que não tem essa possibilidade? 

Eu já vi que algumas ideias minhas funcionaram, mas ai eu vou tentando me segurar. 

 

Ailton: como é que você vê a gestão do seu trabalho, dentro do colégio militar? 

Profª. Maria Jose: a gestão executada por mim? 

 

Ailton: não a gestão que te gere, não a mesma que você gere, mas a gestão do seu trabalho, 

a gente tem aqui um mecanismo ne de gestão, então é essa gestão que frequentemente te 

chama, conversa com você, como é que você a vê? 
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Profª. Maria Jose: olham eu vejo assim como a gente fala, todo mundo tem boas intenções, 

eu vejo que quando há chefia, la em cima, e ela baixa determinada forma de pensar, não 

vamos fazer desse jeito, eles estão tendo uma boa intenção, mas o que a gente vê, é que de 

repente falta a vivencia da prática, então nesse ponto eu vejo que a gestão não pode ser 

engessada assim, no sentido que tem que vir, pegar na ponta da fila e executar, então eu 

vejo que nesse ponto a gestão tenta me conduzir para um lado que eu acho que não é 

aquele que eu particularmente enquanto profissional, naquela disciplina, gostaria de 

executar. 

 

Ailton: e hoje você não luta mais, não questiona? 

Profª. Maria Jose: eu digo que eu daria so minha opinião (risos) não deixo ainda de dar a 

minha opinião, mas não tento mais mover céus e terras em busca de sei la tornar aquilo 

prático, ai eu vejo, então se eu to executando é porque eu to querendo, porque eu teria 

possibilidade de não fazer, então eu coloco ali na balança e vejo, então ate que ponto 

aquilo eu vou conseguir digeri-lo, aceitar e não ter prejuízo, para minha forma de pensar e 

de trabalhar e dependendo de onde pesa mais, eu estou executando. 
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ANEXO F 

Relatos de Observação 

 

RELATO DE OBSERVAÇÃO
54

 

Dia: 20/10/2012 Local: CMCG Tempo: 2hs 

Observador: Ailton Colaboradora: Fabricia 

 

Hoje fui até a seção de supervisão e coordenação pedagógica (CoPeSE). A sala 

onde está localizada é bastante ampla e chamou a atenção a presença de um ar 

condicionado. Além de ser ampla, a seção conta com 16 profissionais, alguns não-militares 

e outros militares.  

No momento em que cheguei haviam três profissionais, a professora não-militar 

Tina
55

, a psicopedagoga não militar Meire e um soldado que estava numa mesa logo na 

entrada da seção.  

Cumprimentei a todos e entrei na seção, inicialmente, conversei com a professora 

Tina, cumprimentei-a e perguntei pelo chefe da seção, ela disse que ele não viria trabalhar 

hoje, pois estava no oculista fazendo uma consulta.  

Eu e Tina começamos a conversar, e, sorridente, disse que estava indo embora 

para Curitiba em novembro, pois tinha conseguido transferência para o colégio militar de 

lá. Ela disse ainda que não havia terminado de responder ao questionário que eu havia 

entregue a ela mas que estava respondendo por etapas.  

Aproveitei, e dirige-me a Meire dizendo a ela que o questionário que eu havia 

enviado a ela por e-mail havia voltado e que não estava conseguindo enviar. Perguntei se 

ela não gostaria de responder manuscritamente. Ela sinalizou que sim. Perguntei sobre os 

demais profissionais, e ela disse que muitos dos supervisores e coordenadores não ficavam 

ali na CoPeSE e sim nas seções de ensino. Ficam na COPESE a tenente professora Magda, 

o tenente professor Hermes, o coronel Santiago que é o chefe da seção e o major Luiz.  

Informou que os profissionais da CoPeSE se reúnem toda as quartas-feiras para 

discutir, entre outros pontos, questões sobre recuperação de aluno, problemas diversos 

relacionados aos professores, sobre a distribuição dos professores pelas seções de ensino, 

sobre as dificuldades dos professores com os alunos.  

                                                           
54

 Para melhor organização dos relatos quando estivermos apresentando discursos literais dos sujeitos 

participantes da pesquisa eles serão destacadas do texto e escritos em itálico. Quando o pesquisador fizer 

reflexões sobre os fatos observados, elas estarão entre aspas. 
55

  Os nomes mencionados são fictícios. 
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Disse que as reuniões às vezes são muito calorosas em função das divergências de 

opiniões e que achava isso bom, pois o novo comando demonstra ser aberto a ouvir as 

opiniões dos profissionais e que quando se discute com o diretor de ensino você consegue 

“dialogar sem ver a farda”.  

Argumentou que havia muito trabalho na seção e confessou não entender muito 

bem o papel da coordenação no CMCG, pois o serviço que ela fazia era muito pontual, 

tratando-se de verificar as dificuldades dos alunos, acompanhar o andamento dos discentes 

e estar atenta ao acompanhamento que os pais estavam oferecendo aos filhos e que o 

contato com o professor era quase zero.  

Disse estar ressentida, pois gostaria de trabalhar mais diretamente com os 

professores, mas que ainda não tinha conseguido, que os professores estão sempre muito 

sobrecarregados - na escola são feitas muitas avaliações ao longo de cada bimestre - existe 

todo um processo, normas, regras de elaboração que devem ser seguidas e cada avaliação 

tem em media 06, 09, 10... páginas e o professor passa muito tempo corrigindo-as, uma vez 

que muitas questões das provas são discursivas.  

Relatou que a escola estava passando por um período de transição, tendo em vista 

a troca de comando e que todos estavam muito receosos sobre o trabalho a ser 

desenvolvido e sobre a participação de cada profissional nesse novo comando. Os 

professores, segundo a coordenadora, ainda não tinham clareza sobre as intenções e forma 

de trabalho dos novos dirigentes da escola.  

A professora Tina, sentada ao nosso lado, parecia concentrada em algo, escrevia 

constantemente, a cabeça sempre baixa e o olhar sempre voltado ao centro da mesa na qual 

ela estava não participava da conversa, parecia não se interessar ou respeitar o diálogo que 

eu mantinha com a Meire. Acredito que a professora coordenadora Tina podia ouvir o que 

nós conversávamos, pois falávamos alto. Não me dirigi a ela. 

Indaguei a Meire se ela, como coordenadora, não podia direcionar o trabalho 

diretamente para o contato com os professores. Ela disse que sim, mas que era difícil, pois 

não sabia direito como conduzir as coisas diante do novo comando escolar, mas que estava 

planejando a montagem de um grupo de discussão.  

Perguntei se a direção escolar sabia e, se tinha autorizado a iniciativa da colega. 

Ela respondeu que sim, mas que a indagaram se nesse grupo os professores iriam ficar 

questionando o trabalho da escola e as determinações da divisão de ensino. A resposta que 

foi dada a pergunta ao diretor de ensino foi que o grupo de discussão era para discutir os 

trabalhos de pesquisa. Nesse momento, ela esboçou um discreto sorriso. Revelou que 
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estava ansiosa para ver se os professores expressariam interesse em participar de tal grupo, 

uma vez que, os professores nunca haviam se reunido para discutir. 

Eu a indaguei se ela sabia que, os professores, no final de 2007, haviam feito 

reuniões fora da escola onde levantaram uma série de pontos sobre as situações que eles 

viviam na escola e, mediante os pontos levantados, haviam convidado o comando da época 

para uma reunião, nessa reunião eles foram ouvidos pelo subdiretor de ensino e pelo 

comandante, informei-a que eu havia participado da reunião.  

Ela disse que sabia sim, mas que houve por parte do comando depois da reunião 

uma série de represálias aos professores, na forma de corte das dispensas, aumento das 

visitas às salas de aula, represálias aos coordenadores entre outras medidas. Argumentou 

que tal represália fez com que os professores não mais se reunissem. Ao longo de 2008 e 

2009, com a gestão do coronel Ribas houve alguns acordos de natureza pouco clara entre 

os professores e a divisão de ensino. Os acordos feitos serviram ao referido coronel para a 

troca de favores entre a divisão de ensino e os professores.  

Não entendendo a expressão “troca de favores”, indaguei a colega sobre o que 

seriam essas trocas. Ela disse que os professores se “venderam” ao subdiretor em troca de 

dispensas e outras necessidades. Mencionou que trocas dessa natureza haviam acabado, 

pois o coronel Ribas foi exonerado. 

A psicopedagoga parecia não se intimidar em seu discurso e falava sobre essas 

questões naturalmente, o que chamou-me a atenção. 

Nesse momento, a professora Tina se levantou da mesa e veio em minha direção, 

levantou dando-me um abraçou se despedindo, mas antes disse: 

As coisas são assim, cada um defende o seu interesse e que os 

professores não estão diferentes de três anos atrás.  

 

Olhei para a Meire e nós três começamos a sorrir. Na sequência, Tina disse que 

quando fez o mestrado e voltou para a escola, ninguém se interessou pelo trabalho que ela 

havia feito e depois, quando voltou do doutorado, o mesmo desinteresse foi evidenciado e 

que gostaria de discutir com os colegas professores o trabalho que ela havia desenvolvido. 

A professora não-militar Iza entrou na seção, solicitou uma informação e, ao me ver, veio 

ao meu encontro, dizendo que não conseguia abrir o arquivo que enviei a ela por e-mail e 

então entreguei a ela, em mão, um exemplar do questionário. Ela brincou dizendo: 

Parece que estamos em planetas diferentes, há dias eu queria falar 

com você e a gente não se encontra.  

 

Aproveitei o momento e despedi-me de todos dando por encerrada a observação.  
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RELATO DE OBSERVAÇÃO 18 

Dia: 06/12/2010 Local: CMCG Tempo: 2h 

Observador: Ailton 

 

Reunião entre os professores de português e a gestão. 

 A escola pareceu muito agitada nos últimos dias, não sei se, em função da 

época, final de ano letivo, aulas de recuperação em andamento, pais querendo saber sobre a 

situação dos filhos, cobranças pela gestão em relação ao planejamento letivo para 2011. 

Ainda, aliado a isso, começa a ser feita a redistribuição dos professores para o ano letivo de 

2011.  

 Segundo conversa com alguns coordenadores de disciplina, pude perceber que 

essa redistribuição é realizada em reunião de coordenação de disciplina em que os 

professores em reuniões discutem a situação de cada disciplina para o próximo ano.  

 Intencionando acompanhar uma dessas reuniões, conversei com a professora 

civil de português Maria e a tenente Regina professora de línguas e ainda com o professor 

o tenente João. Fui informado de que o processo de redistribuição dos professores de 

língua portuguesa estava bastante difícil e que os professores em reunião de coordenação 

não conseguiram chegar a um consenso, por isso, foi convocada uma reunião dos 

professores com o chefe da divisão de ensino o coronel Cruz. Acompanhei essa reunião, a 

qual passo a relatar. 

 Ao chegar para a reunião, deparei-me com a coordenadora da disciplina de 

língua portuguesa, a professora civil Mirna, que logo informou que eu estava: 

Dispensado, aqui é uma reunião só para professores de português
  

 Agradeci o informe e relatei que estava ali como colega e que era importante 

para a minha pesquisa a participação na reunião, ela respondeu: 

Já estou preocupada com o que você vai escrever depois. 

 Sentei-me num canto da sala e apenas eu, Maria e o major Luiz estávamos 

presentes no recinto. 

 A entrada na seção de coordenação e supervisão assim como em qualquer 

recinto militar é sempre cercada de formalidades, os militares devem prestar continência ao 

oficial mais antigo na seção, no caso do professor civil não há notei haver um ritual 

especifico, mas percebi que ele pede autorização de entrada. Cumprido o ritual de entrada, 
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os professores iam se sentando nas cadeiras disponíveis e formaram uma configuração 

circular.  

 Com a chegada do coronel Messias, chefe da Divisão de Ensino, o major Luiz 

pediu permissão ao referido coronel e cumprimentou a todos dando início à reunião. 

Acrescentou que, como estava difícil a organização dos professores de português para o 

ano de 2011, alguns esclarecimentos seriam necessários para que fosse alcançado o 

entendimento e a compreensão de todos. Lembrou que, por solicitação do chefe da DE, a 

reunião deveria ocorrer na seção de supervisão e com mediação do chefe da Divisão de 

Ensino. Na sequência deu a palavra aos professores. 

 A professora civil Dina disse que a intermediação da reunião pelo chefe da DE 

era importante porque estão faltando professores de português na escola, sendo necessárias 

novas contratações. 

 O major Luiz disse que o Decex não ter orçamento para contratar professores e 

que o colégio deverá dispor de recursos próprios para contratação, mas que deveria se 

pensar num mínimo necessário de professores. Talvez pudesse recorrer à APM. Alertou 

que o CMCG não tem autonomia para contratação, a legislação não permite. 

 O professor civil Naldo disse que, em conversa com representantes da APM foi 

sinalizado que a APM não contrataria e, como essa organização não faz parte da escola, ela 

pode se recusar a contratar. 

 Foi levantado o fato de que havia professores de português deslocados do 

ensino regular para atender a SEPPe e esta não é uma seção regulamentada. Mas o major 

Luiz disse que a NPGE contempla a criação da SEPPe, sendo sua manutenção uma 

determinação do DEPA. A professora civil Maria indagou sobre a necessidade de manter 

três professores de português na SEPPe. 

 O coronel Messias respondeu que na verdade havia dois, sendo um o chefe da 

seção. O major Luiz enfatizou que a coordenação, objetivando que todos trabalhassem em 

condições iguais e tranquilamente, estava buscando atender as maiorias das reivindicações 

e lembrou que o CMCG trabalha com duas vertentes: a carga horária didática e a carga 

horária pedagógica. Sinalizou ser possível deslocar os professores da SEPPe para o ensino 

regular mas, que eles continuariam alocados na SEPPe. 

 Um professor não-militar lembrou que quando a SEPPe foi criada não houve o 

aumento do número de professores para atender a nova seção e que este era um problema 

que deveria ser pensado nisso antes de criar a seção. Além disso, acrescentou que:  
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Outros professores podem sair da escola, tem professora grávida, 

um ou outro professor pode passar mal e aí?  

 

 O major Luiz levantou outra questão, que é o fato de dentro da SEPPE haver 

outra seção, a de letramento e, mesmo alertando para a ausência de meios para essa nova 

demanda, a subseção foi criada. 

 A essa altura, notei que não havia nenhum professor de português da SEPPE 

presente na reunião. 

 O coronel Messias em tom eloquente disse: 

Palavra do DEPA: não serão acrescidos professores nos CMs. 

 

 O chefe da seção técnica de ensino major Daniel comunicou que, em conversa 

com representantes do DEPA, estes afirmaram que, segundo os documentos 

organizacionais, o CMCG não está com a carga didática máxima e que no estudo que o 

colégio levou para esse departamento, foi questionado por que tem professor com 10, 12 

horas aula enquanto que o contrato de trabalho prevê uma carga horária didática máxima 

de 18 a 21 horas aula. 

 Os professores, quase que em coro, disseram: 

Mas tem muitos professores com licença, a DEPA deve ser 

informada a esse respeito, outra coisa é que correção de prova 

demanda horas e horas. É muito difícil corrigir! As provas aqui 

são extensas e temos que ter consciência de que a avaliação é 

formativa e isso demanda tempo. 

 

 Os professores demonstraram ressentirem-se de que a percepção que a DEPA 

tem é a de que só podem levar em conta a carga horária em sala de aula, desconsiderando 

as outras atividades. Enfatizaram o fato de o colégio ter renome no sistema sendo triste ver 

que o que é entendido é um regulamento frio, duro e indagaram sobre as outras questões 

ligadas a atividade. 

 O professor não-militar, Naldo acrescentou: 

O professor não faz só aula livre, o tablado. O que é essencial e 

acidental na escola? O essencial é a sala de aula, não posso 

perder o profissional para ficar fazendo um trabalhozinho 

qualquer, isso é um absurdo. 

 

 “O professor se refere ao fato de haver professores de português fora da sala de 

aula para cumprir outras funções como ter uma professora de português na STE para 

corrigir a parte gramatical presentes nas avaliações que os professores elaboram”. A esse 

respeito, o Chefe da STE argumentou que: 
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Mas Jucinaldo, tem coisas que chegam lá na STE que a gente não 

pode deixar passar e que precisa de uma pessoa para verificar 

isso! 

 

 A professora não-militar Dina lembrou que isso era papel do chefe de seção e 

hoje foi deslocado para o de coordenador de disciplina que chama o professor e juntos 

devem resolver os problemas da prova. A esse respeito, Daniel disse: 

Mas vocês estão jogando para outro profissional que não está 

aqui, então o coordenador é o marisco: fica entre o mar e o 

rochedo. Os embates do coordenador são enormes, você não sabe 

o quanto eles são exigidos! Eles terão que trabalhar no sábado? 

Passar o bolo para o coordenador não é a saída! Ele não tem 

tempo nem de assistir a aula dos seus professores! 

 

 Dina contra-argumentou dizendo: 

De qualquer forma, deve ser vista outra possibilidade, 

considerando-se a falta de professores. Nós não podemos cumprir 

a carga horária para 2011.  

 

 O coronel Messias disse não entender, pois ninguém está com carga horária de 

21 horas aula: 

A regra é clara, está na norma da escola, vocês sabiam disso 

quando vieram para cá. O militar sabe que é mais sobrecarregado 

que o civil. 

 

 Nesse momento, o professor não-militar Naldo se levantou e saiu da seção, mas 

ainda disse: 

Se é assim, vocês não devem nos cobrar aula de qualidade. 

 

 E quando estava na porta de saída acrescentou: 

 Eu tenho aula de recuperação agora e não posso ficar mais. 

 

 A professora não-militar Dina disse que os professores não têm apenas aula 

para dar, há outras atividades a cumprir e as quais eles não conseguem dar conta. 

 O coronel Messias disse: 

 Ninguém é obrigado a ficar aqui. 

 

 A referida professora disse: 

Mas coronel, nos estamos aqui, juntos, para achar uma solução 

para essas questões. 
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 O major Luiz interveio, dizendo que a reunião não precisava chegar a um nível 

elevado de estresse uma vez que pode haver a transferência de professores e até mesmo 

novo concurso e o problema seria resolvido. Solicitou calma, dizendo que entendia o 

engessamento de todos. Acrescentou que isso era culpa do oronel rodrigo e do coronel 

Albertini, Chefe da DE e subcomandante que haviam sido exonerados do cargo, dizendo 

que foram eles que aumentaram o efetivo de alunos: 

Apesar de a gente ser contra, mas o fato ocorreu. O que se pode 

fazer para melhorar já está sendo feito. Os professores terão que 

corrigir prova à noite e dar menos atenção a família temos que 

fazer isso, essa é a realidade para o ano que vem.  

 

 Nesse momento, a professora não-militar Ane perguntou se há possibilidade de 

deslocar o pessoal da SEPPE, pois o professor de português está muito assoberbado, ele é 

muito visado! Qualquer missão tem um professor de português envolvido, mas o número 

de professores não aumenta. E numa atitude de entendimento do posicionamento do colega 

Naldo, disse: 

O Naldo ta por conta da emoção e o que ele disse em nada depõe 

contra a competência profissional dele. 

 

 Nesse momento, a professora não-militar Maria saiu para também dar aula de 

recuperação. 

 O coronel Messias lembrou que a gestão é complacente, e entende, ele já 

cansou de trabalhar à noite até 2 horas da manhã, trazer prova para assinar no sábado, e 

acrescentou: 

Nenhum processo administrativo é aberto contra o professor que 

não cumpriu o prazo. Todo mundo tem dispensa mas não pode 

trabalhar mais?. 

 

 A professora não-militar Ane acrescentou: 

Sabe o que o professor de português faz na dispensa? Corrige 

prova e acho que todos os outros professores fazem o mesmo. 

 

 O coronel Messias informou que não é contra a dispensa desde que cada 

profissional entregue o trabalho na data solicitada. 

 A professora não-militar Dina sugeriu que o calendário escolar fosse estendido, 

pois as aulas regulares acabam em novembro e ocorre uma maior tranquilidade para os 

professores, caso o calendário fosse estendido poderia dar uma folga maior. O major 

Daniel esclareceu que no ano de 2010 isso havia acontecido, mas para o ano de 2011 
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mudaria. Disse que na realidade o colégio promove algumas atividades que depõem contra 

a própria dinâmica da escola, por exemplo, a palestra de esgrima. 

Isso é dar tiro no pé, uma palestra sobre esgrima para professor? e 

no final do 4º bimestre? Tem que liberar o pessoal da divisão de 

ensino desse tipo de atividade para que eles possam corrigir provas.  

 

 A professora não-militar Ane acrescentou: 

Isso denota falta de percepção de quem está gerindo a área da 

educação, está faltando um assessoramento para esse pessoal.  

 

 A discussão foi se prolongando entre a professora Dina e o Major Daniel, todos 

ficaram quietos e atentos à discussão calorosa dos dois.  

 A professora não-militar Eliana que observava a reunião desde o seu início e, 

ainda não havia dito nada, resolveu colocar algumas questões: 

A própria coordenadora de português não pode olhar a prova de 

português dos professores de português! E como um professor 

apenas olha a prova de todos os demais professores e de 

disciplinas diferentes? Isso não é lógico. 

 

 O major Daniel respondeu afirmativamente ao comentário da professora e 

devolveu a pergunta: 

Então como nós vamos fazer? São muitas provas e todas com 

muitas páginas. 

 

 A professora não-militar Eliana manifestou a compreensão de que seria mais 

lógico que os coordenadores de cada disciplina fizessem esse trabalho. 

 Mas o major Daniel acrescentou ainda que o professor de português deslocado 

para a STE também tinha que revisar as sindicâncias da escola. A professora civil Ane 

perguntou se não constava na diretriz que o coordenador da disciplina deveria revisar as 

provas de suas respectivas áreas. O major Luis folheou os documentos da escola para ver 

se havia alguma orientação a respeito, mas não encontrou nada e o major Daniel asseverou: 

Não disse que essa reunião seria um estress! 

 

 A professora Eliana argumentou que tinha lido em um documento um 

delineamento da carga horária de 15 h/a para o coordenador do ensino fundamental e de 

12h/a para o coordenador do ensino médio e se prontificou a procurá-lo e a professora civil 

Mirna disse que procuraria também. O major Luiz disse que a gestão vai cumprir tudo o 
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que está no documento, o que não dá para fazer é colocar atitudes contrariando os 

regulamentos.  

Aqui no CMCG cumprimos a norma regularmente.  

 

 O Mmjor Daniel acrescentou: 

Mudar professor de seção e de ano é um transtorno certo, pois 

cada vez que mexe num profissional tudo aquilo que foi planejado 

desaba. 

 

 O major Luiz sinalizou que a reunião deveria ser encerrada e que enquanto não 

se definisse a contratação de novos profissionais não saberia o que fazer no próximo ano e 

acrescentou: 

A academia militar me ensinou que o militar não tem hora, e eu 

escolhi ser militar e sou apaixonado pela força. 

 

 O referido oficial disse que isso significava que não há resultado algum sem 

sacrifícios, haverá algum prejuízo no horário do lazer do profissional e enfatizou que o 

final de 2010 e início de 2011 os professores terão que se sacrificar mesmo, e que a 

preocupação de todos deveria voltar-se para o aluno. Disse: 

A gente (o militar) não é inimigo de ninguém, mas o CM é 

verticalizado é diferente daí de fora que é mais democratizado. 

Aqui a gente é democrático até onde dá. Vai chegar uma hora que 

diremos: a norma é essa e você vai ter que cumprir. A 

flexibilização tem um limite. Não está contente? vai embora. A 

gente quer todo mundo feliz mas nem sempre da, a gente quer 

melhorar mas tem hora que não da.  

 

 A professora não-militar Eliana expressou o seguinte comentário: 

Aqui nesta escola ta virando regra trabalhar no domingo e final de 

semana. A gente precisa amenizar isso, desde 2008 que eu não 

tenho mais final de semana. A gente tem que diminuir isso! Isso 

está acontecendo porque tem muitos alunos, muitas provas, 

simulados etc. Não podemos assumir isso como rotina, como se 

fosse normal. 

 

 O major Luiz concordou com a professora e em relação ao aumento de alunos 

na escola, acrescentou que o aumento do número de salas não é compatível com o quadro 

de professores mas que em 2011 vai baixar o numero de salas de 34 para 33 e disse; 

O número elevado de aluno todos vocês sabem de quem é a culpa e 

eu não vou dizer. Nós só teremos reduzido o numero de aluno para 

um numero compatível em 6 anos. A gente está tomando as 
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medidas para diminuir as atribuições mas muitas vezes batemos na 

verticalização. 

 

Foi enfatizado que a gestão está se mobilizando na contratação de novos professores, 

mas foi ressaltado que a gestão tem limites e que iriam até onde fosse possível e o major 

deixou claro que: 

A gente luta por vocês o tempo todo. 

 

 A professora não-militar Dina acrescentou que a ideia da reunião foi de colocar 

a situação para que se conseguissem respostas aos problemas, mas, infelizmente, o fim do 

ano do CMCG é uma correria mesmo e isso não poderia se repetir no próximo ano.  

Talvez fique a impressão de que não queremos trabalhar no fim de 

semana, mas não é isso. O que a gente não quer é que isso vire 

rotina. 

 

O coronel Messias encerrou a reunião dizendo: 

Ser professor não é profissão, é sacerdócio. Obrigado 

 


