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Será difícil compreender o homem em sua totalidade, se primeiro o imaginarmos 

vagando sozinho pelo mundo e apenas secundariamente adaptando sua conduta à dos outros 

homens. Todo homem pressupõe outras condutas antes dele. Uma criança só se torna um ser 

humano ao se integrar num grupo — por exemplo, ao aprender uma língua já existente, ou ao 

assimilar as regras de controle das pulsões e dos afetos que são próprias de uma civilização. 

Isso é necessário não somente com vistas à coexistência com os outros, mas também em prol 

das necessidades da existência individual do acesso a condição de indivíduo humano e da 

sobrevivência (ELIAS, 1998, p. 19). 



 
 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral compreender como determinadas pessoas construíram 

sua individualidade pelo desenvolvimento de um autocontrole instintivo e consciente. Em 

face da continuidade dessa construção, relacionaram-se e exerceram funções num sindicato 

docente (SINTEPE), contribuindo assim, para sua educação sindical, resultando, destarte, em 

mudanças de comportamento. O estudo trata das histórias de duas pessoas que se formaram 

professores e que na década de 80 do século passado se articularam no movimento docente, 

tendo esse grupo de indivíduos se filiado, posteriormente, a uma representação sindical, em 

1990. No entanto, mediante essas relações de interdependência e funções exercidas em meio 

aos sindicalistas do SINTEPE, por condicionamento e compulsão, os indivíduos desta 

pesquisa interiorizam novos hábitos entre si, refletindo a partir deles os novos 

comportamentos sociais, as características da representação dessa entidade. Sinalizando, com 

isso, para uma perspectiva de uma educação informal. Para fundamentar este estudo, sustento-

me nos parâmetros metodológicos, no campo educacional, por uma abordagem 

historiográfica, fundamentada na teoria da História Nova, de Jacques Le Goff (1990), 

estruturada pelo método de história oral temática. Esta metodologia se apoia nas memórias 

desses indivíduos, mediante processo de coleta de dados por instrumento de entrevistas semi-

estruturadas, em que buscamos uma análise dos mesmos, em face ao aporte teórico de Nobert 

Elias (1970; 1994; 1998; 2011), tendo como primazia a valorização da oralidade, mas não 

desconsiderando a necessidade do diálogo entre outras fontes documentais em que esse 

processo analítico se apoiou, referenciado no procedimento de análise, segundo Kohl (2012). 

Consequentemente, alcançamos os resultados dos objetivos desta pesquisa. Primeiramente, a 

partir dos docentes sindicalistas entrevistados por terem apresentado a formação de suas 

individualidades a partir de aspectos sólidos e amadurecidos, para um autocontrole psíquico 

adulto. Em seguida, desdobraram relações de interdependência no seio do movimento sindical 

docente, mediante diversos níveis e formas, prevalecendo às características da função e do 

poder, latentes nestes processos relacionais. Por fim, através dessas experiências de relações 

figuraram para uma educação informal, embora articulada, também, pela modalidade 

educativa formal já existente, a partir da formação política do SINTEPE, onde, destarte, os 

docentes sindicalistas entrevistados apresentaram terem tido mudanças de hábitos mediante 

compulsão coletiva, no período em que passaram a interagir neste grupo social. 

 

Palavras-chaves: Educação. Sindicalismo. Individualização. Relação de Interdependência. 

Habitus Social. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work focuses on understanding how some people were able to build up their 

individuality by developing na instinctive and conscious self-control. This development took 

place in the Teacher`s Union where these people worked together and started some 

relationship, improved their Union education resulting in behavioral changes. The research is 

about two persons Who graduated teachers and on the 80`s were part of a teaching movement. 

Later, they were affiliated to Union representation. However, through these interdependence 

relationships and their work with Union staff, by compulsion and conditioning, they 

internalized new habits each other as well as a new social behavior. This fact created na 

informal education perspective. In order to support the study, I use methodological parameters 

in the educational field by a historiographical approach, based on the theory of New History, 

Jacques Le Goff (1990), and structured by the thematic oral history method. This 

methodology is based on the memories of these individuals through data collection process by 

means of semi-structured interviews, in which we seek an analysis thereof, by the theoretical 

framework of Nobert Elias (1970; 1994; 1998; 2011). We excel for the valuation of orality, 

but not disregarding the need for dialogue between other resources in which this analytical 

process is supported and referenced in the analysis procedure, according to Kohl (2012). 

Some results were reached out. Firstly, the union teachers presented formation of their 

individuality from solid and mature aspects. Secondly, they deployed interdependencies 

within the teacher trade union movement, through various levels and forms, prevailing the 

characteristics of the function and power, visible in these relational processes. Finally, 

these relationship experiences resulted in informal education, although articulated also by a 

previous formal educational modality, from the political formation of SINTEPE, 

where respondents union teachers had changes in habits by collective compulsion, in the 

period they began to interact in this social group. 

 

Keywords: Education. Syndicalism. Individualization. Relationship Interdependence. Social 

habitus.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A princípio, o movimento sindical dos trabalhadores originou-se a partir dos 

movimentos operários remotos, na segunda metade do século XVIII, na Europa, junto ao 

surgimento das primeiras indústrias inglesas. Ele aparece no Brasil a partir da segunda metade 

do século XIX (ANTUNES, 1985). Daí em diante, foi se desenvolvendo e se diversificando. 

Nesse contexto sindical, surgem no país, no início do século XX, os primeiros grupos 

organizados de trabalhadores da educação. Ao longo desse mesmo século, esses movimentos 

se desenvolveram em paralelo a perspectivas associativas para fins diversos junto aos 

movimentos sindicais.  Não obstante, percorreu um caminho histórico original de lutas e 

resistências, na busca de reconhecimento profissional e melhorias salariais dos trabalhadores. 

Em meio a esse curso sócio-histórico surgiram determinadas pessoas que no processo 

do seu crescimento e amadurecimento, pela construção de suas individualidades (por um 

desenvolvimento instintivo, consciente e singular), constituídas a partir das inumeráveis 

configurações de relações pessoais e sociais. Eles fizeram-se adultos, profissionalizaram-se 

como docentes e interagiram com grupos de trabalhadores, organizaram-se, atuaram e 

constituíram-se sindicalistas, tornando-se correspondentes efetivos nas configurações das suas 

relações por meio de suas funções, e formando-se por meio de processos educativos, através 

das experiências grevistas reivindicatórias e nas campanhas salariais da entidade, pelas 

relações de interdependência, inclusive, sob tensões, na direção ou na base desta entidade, 

entre outros, dentro e fora do sindicato. 

Essas ações interferiram muitas vezes no movimento e na própria vida desses 

indivíduos organizados. Com isso, determinados docentes se fizeram parte ativa do 

movimento sindical, com sentidos e significados extraídos do processo desse movimento para 

as suas próprias histórias, e vice-versa, tornando-se também coautores da história nesse 

próprio movimento, em que comprometeram e se enxergam como parte desse grupo social, 

enfim, enquanto indivíduos que se reescreveram a partir de novos hábitos decorrentes dos 

comportamentos reticulares desse grupo social. Como descreve Elias (1994) sobre esse 

aspecto relacional: “Nada, exceto uma exploração da natureza e da estrutura dessas próprias 

relações, pode dar-nos uma ideia da estreita e profunda medida em que a interdependência das 

funções humanas sujeita o indivíduo (ELIAS, 1994, p.26)”. 
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Como instituição central do contexto social das histórias das pessoas estudadas nesse 

trabalho de pesquisa, apresentamos o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 

Pernambuco – SINTEPE, que surgiu como uma instituição representativa e organizadora de 

todos(as) os(as) trabalhadores(as) da educação básica e pública do Estado, através das 

mudanças históricas impulsionadas pelo movimento dos trabalhadores educacionais locais e 

concomitante ao mesmo movimento no âmbito nacional, mas que se encontravam 

fragmentados e enfraquecidos enquanto organizações representativas, entre o período do 

regime ditatorial do país (1964-1985) e a fase do processo de democratização, na década de 

oitenta, do século XX. Por essa razão, o sentido de unificação e fortalecimento se construiu 

por todo o país. Em Pernambuco, os passos de todos os organismos que faziam parte do 

movimento docente da educação básica seguiram a mesma direção do movimento nacional, 

resultando, por fim, nesta entidade (SINTEPE), que teve origem em 1990, ano de sua 

fundação (MOURA, 2014). 

Portanto, em função deste trabalho de pesquisa, busco responder ao questionamento: 

como, no processo de formação de sua individualidade, docentes organizados no SINTEPE, 

em face das relações e educações sindicais que vivenciaram, mudaram seus hábitos? 

A partir deste questionamento central, procuro saber: Como os docentes sindicalistas, 

no processo da formação de suas individualidades, se constituíram para a sua fase adulta? 

Como desdobraram as suas primeiras relações interpessoais? Quais as experiências escolares? 

Onde se formaram profissionais? Como se organizaram no SINTEPE? Como tais docentes 

sindicalistas atuaram e se relacionaram, mediante tensões e figurações, no período de suas 

vivências sindicais? Como essas relações contribuíram para a constituição das suas 

características de sindicalistas? Quais os impactos e desafios que sofreram e enfrentaram no 

processo de suas vivências, nesse grupo social? Tiveram mudanças de comportamentos em 

face das experiências sindicais? Quais e de que forma? Como tais experiências e mudanças de 

hábitos podem refletir como processo educacional, no contexto do SINTEPE? 

Nossas hipóteses partem da ideia de que indivíduos que se tornaram adultos 

formaram-se docentes e organizaram-se no SINTEPE por meio de suas funções, relações e 

educações, contribuindo, assim, como sindicalistas, para mudarem seus comportamentos. 

Ao enfatizar o recorte desta pesquisa, busco como objetivo geral compreender através 

de histórias de docentes, a partir da construção de suas individualidades, como, em face da 

interdependência das relações e funções sindicais, correspondidos e constituídos, mediantes 
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experiências, pelos aspectos educacionais dessa mesma entidade, o SINTEPE, contribuiu para 

as mudanças de seus hábitos. Para atender esse objetivo geral, dividi-o nos seguintes objetivos 

específicos: perceber como docentes sindicalistas constituíram-se a sua fase adulta a partir da 

formação da individualidade; observar como esses profissionais configuraram relações com 

demais indivíduos no SINTEPE; identificar, em face da perspectiva de uma educação 

informal, através das contribuições de suas experiências e correspondida pela educação 

formal característica do sindicato, o aparecimento de novos comportamentos (hábitos). 

As razões que me inquietaram e que me aproximaram do objeto desta pesquisa foram 

as buscas do entendimento dos fatores que não só tencionam os docentes e são figurados pelas 

suas relações, mas também fatores que os alcançam nos bastidores das suas funções 

profissionais a partir das suas próprias histórias, da infância à fase adulta, na formação das 

suas constituições pessoais e profissionais. 

Na intenção de justificar o que me moveu para esse trabalho de pesquisa, inicio a 

relatar meus motivos a partir das características da minha própria constituição pessoal. Sou 

filho de pai e mãe docentes, vivi e cresci lado ao lado de pessoas que me influenciaram pelas 

suas satisfações e frustrações construídas nessa profissão, elucidando determinadas 

percepções e dúvidas que eu tinha, porém fazendo prevalecer uma motivação para exercer o 

trabalho docente. Portanto, formei-me pedagogo pela Universidade Federal de Pernambuco – 

UFPE onde interiorizei, pela educação formal desta academia, uma compreensão elaborada 

sobre o ser docente, por meio de estudos das disciplinas compostas nesse curso superior. Já 

dispunha de experiências empíricas, atuando em movimentos sociais, inclusive estudantis e 

sindicais, ao longo dos últimos trinta anos da minha vida, o que me favoreceu compreender e 

me identificar com circunstâncias desafiadoras e dificuldades que viveram trabalhadores do 

campo da educação. 

Por outro lado, aproximei-me, também, desse universo através das vivências nos 

estágios supervisionados pela Universidade, nas escolas da rede municipal do Recife-PE e nas 

participações voluntárias, nos processos de eleições sindicais do SINTEPE. 

Nessas ações, fui adquirindo experiências ocasionais, uma assimilação material 

crescente do movimento docente no conjunto de suas potencialidades por meio de sua unidade 

relacional e de suas ações coletivas e individuais. Tomei conhecimento das dificuldades 

cotidianas da profissão, pela complexidade de sua tarefa formadora e, paralelamente, por sua 

combatividade no âmbito sindical. Por conta disso, foram geradas determinadas inquietações 
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para esse estudo como parte de um conjunto maior dos problemas da educação nacional. Tais 

inquietações provocaram em mim o interesse de priorizar o entendimento das inter-relações 

entre as perspectivas sociais e individuais de docentes sindicalistas do SINTEPE. Como forma 

de compreender sobre a continuidade da formação da singularidade de determinados 

indivíduos e de suas interferências no meio onde viveram. 

A relevância de um trabalho de pesquisa sobre histórias de determinadas pessoas e 

sobre comportamentos humanos, propõe, entre outros fatores, promover determinadas 

reflexões para quem se propõe a lê-lo. Para quem está disposto a conhecer a história de 

pessoa(s) que foi(ram) entrevistada(s) e estudada(s) e com as quais muitas vezes nos 

identificamos, conduzindo-nos a uma  auto-avaliação para nos conhecermos melhor e também 

conseguirmos, inclusive, nos superarmos a partir das reflexões sobre o testemunho das 

histórias existenciais de outra(s) pessoa(s), seus hábitos pessoais e sociais. 

A partir de entendimentos de Elias (1994), percebemos que a nossa intimidade tem 

muito mais a ver com a sociedade em que vivemos do que imaginamos. A vida pessoal de um 

indivíduo é uma especificidade real do seu contexto social. Construímo-nos enquanto pessoas 

pelo processo das relações, interações e identificações daquilo que percebemos, das 

informações e das experiências de outros indivíduos que passamos a conhecer. Emocionamos-

nos, mas também, crescemos e nos fortalecemos através desses conhecimentos e, dessa forma, 

compreendemos mais e melhor o mundo em que vivemos. 

Neste trabalho de pesquisa, as histórias dos entrevistados são proporcionadas pelas 

narrações de duas pessoas. Narrações enquanto fontes documentais que dialogam com outras 

fontes, para descrever um homem e uma mulher (Zélito e Porpino), que se formaram como 

docentes e atuaram no movimento sindical da sua categoria de trabalhadores. Tornando-se, 

destarte, sindicalistas, mas, sobretudo, mudando seus comportamentos. Através de suas 

histórias eles trazem em relevo exemplos de superações, conquistas, desafios, dores, 

sofrimentos, mudanças e vitórias, inclusive a partir dos primeiros momentos das suas vidas 

em meio ao enfrentamento da complexidade do contexto de dois períodos históricos no Brasil, 

durante o processo da formação de suas individualidades. Também através das relações 

sociais em que se fizeram docentes e sindicalistas, resgatando ou fortalecendo parte dos 

sentidos e significados das suas próprias vidas mediante a escolha dos caminhos que passaram 

a trilhar. No processo das suas funções, relações e aprendizagens, formaram novos hábitos, 

constituindo-se novamente. 
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Portanto, esse trabalho de pesquisa, sobre histórias desses dois docentes contribui para 

engrandecermo-nos enquanto humanos e nos apresenta os desafios e as possibilidades a que a 

vida pode nos remeter no mundo contemporâneo em que muitas vezes relativizamos as 

pessoas e o papel de cada uma delas na sociedade. 

Por outro lado, esperamos, também, que este trabalho de pesquisa contribua como uma 

provocação para maior reflexão entre os dirigentes sindicais, que com o passar dos anos 

enfrentam novos desafios para garantir suas reivindicações ou, simplesmente, para dar 

continuidade à existência dessa entidade, num mundo do trabalho em permanentes mudanças. 

Ao mesmo tempo, percebam que todo coletivo é feito de indivíduos que interpretam e agem, 

singularmente, mesmo que correspondentes entre si, na unidade de um determinado grupo 

social. 

O objeto desta pesquisa se articula com as concepções de Norbert Elias para analisar 

os dados coletados pelas histórias de duas pessoas, trouxeram características próprias no 

processo de crescimento, e na continuidade da formação de suas individualidades, já nas suas 

fases adultas, se relacionaram e mudaram seus comportamentos. Sinalizando, também, para 

uma educação informal, mediante experiências adquiridas no movimento sindical. Portanto, o 

objeto deste estudo atende, destarte, à finalidade desta linha de pesquisa junto ao núcleo de 

Teoria e História da Educação, do departamento de Programa de Pós-graduação em Educação 

- PPGE, do Centro de Educação - CE, componentes da Universidade Federal de Pernambuco - 

UFPE. 

Esta dissertação se divide da seguinte forma: Na primeira parte apresentamos a 

introdução, onde se destacam o recorte dessa pesquisa; a hipótese; os seus objetivos (geral e 

específicos); as justificativas e sua relevância. Na segunda parte estão os parâmetros 

metodológicos, onde se apresentam: o campo da pesquisa, a sua abordagem referencial para 

sustentação teórica, o método da pesquisa, as técnicas e os instrumentos de coleta de dados, o 

lócus e o corpus da pesquisa, o procedimento e o aporte teórico para a análise dos dados e as 

experiências deste trabalho de dissertação. Na terceira parte apresentamos, através de histórias 

pesquisadas, a origem e a formação humana dos sujeitos de nossa pesquisa a partir da 

construção de suas individualidades até a sua fase adulta; na quarta parte elucidamos como 

esses indivíduos interagiram numa entidade sindical, pelas suas funções e relações; na quinta 

parte desdobramos como esses mesmos docentes modificaram determinados hábitos, em face 
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de processos educativos adquiridos pelas experiências no contexto sindical; na sexta parte 

apresentamos as considerações finais. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Ao situarmos nos parâmetros metodológicos desta pesquisa, desdobramos este 

trabalho em um estudo historiográfico no campo educacional, adotando uma abordagem pelo 

método em história oral, a partir das análises sustentadas por critérios de procedimento dessa 

mesma metodologia. 

A pesquisa se desenvolveu no campo educacional em razão de o objeto de estudo ter 

sido investigado a partir do contexto das vivências e das relações dos trabalhadores da 

educação que reescreveram suas histórias no movimento sindical. Pois, em razão dessa 

pesquisa, evidenciamos as histórias de docentes que adquiriram experiências no grupo de 

indivíduos organizados no Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, 

SINTEPE, mediante suas relações de interdependência e em meio a educações vivenciadas, 

sofreram mudanças de comportamentos. Mudanças essas que se aproximam para uma 

perspectiva de educação informal. 

No conjunto de convivências interpessoais, os indivíduos se transformam a partir de 

trocas de impressões pelas configurações das suas relações, desenvolvendo-se num processo 

formativo empírico.  Brandão afirma que:  

 
Na espécie humana, a educação não continua apenas o trabalho da vida. Ela se 

instala dentro de um domínio propriamente humano de trocas: de símbolos, de 

intenções, de padrões de cultura e de relações de poder. Mas, a seu modo, ela 

continua no homem o trabalho da natureza de fazê-lo evoluir, de torná-lo mais 

humano (BRANDÃO, 2006, p. 14).    

 

Como se depreende do dito acima, a educação garante, destarte, uma diversidade de 

procedimentos formativos em razão dos seus fins. 

Em relação à abordagem historiográfica, procuramos por uma perspectiva teórica que 

desse liberdade ao pesquisador para desenvolver a pesquisa mediante o processo de suas 

investigações. Buscamos produzir resultados para este estudo sob um novo olhar que 

transcendesse os padrões convencionais por persistir numa maneira mais original e menos 

dogmática, haja vista terem lidado com formações, relações e hábitos de pessoas que se inter-

relacionaram e educaram-se nos âmbitos sindicais, mediante processo de construção de suas 

individualidades, no decorrer de suas próprias histórias. Por isso, procuramos por inovação na 
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perspectiva dessa compreensão, levando em consideração novas fontes e novos dados. Em 

função dessa opção, apoiamo-nos na teoria histórica de Le Goff (1990), que, ao apresentar a 

História Nova, defende uma nova maneira de olhar a História, por não se restringir às formas 

das estruturas intelectuais das sociedades, cabendo ao historiador a análise e a interpretação 

racional dos dados. 

Determinadas mudanças epistemológicas surgiram no âmbito das chamadas ciências 

humanas a partir da década de 50 do século XX, consagradas pelas universidades europeias. 

Essas mudanças se amparavam no mote de um desenvolvimento profundo e extenso para o 

domínio deste, no campo do saber científico. Segundo Le Goff, a emergência dessas 

mudanças está sustentada por três fenômenos epistêmicos: 

 

1. a afirmação de ciências, seja francamente novas, seja surgidas a várias décadas, 

mas que atravessam então o limiar da divulgação universitária: sociologia, 

demografia, antropologia (que substitui a etnografia), etologia, ecologia, semiologia, 

futurologia, etc.; 

2. a renovação, seja em nível da problemática, seja em nível do ensino – ou dos dois 

– de ciências tradicionais, mutação essa que se manifesta, em geral, pela adjunção 

do epíteto “novo” ou “moderno”: linguística moderna, new economic history, sendo 

que o exemplo mais relevante, o da matemática moderna, situa-se fora do domínio 

das ciências humanas; 

3. a interdisciplinaridade, que se traduz no surgimento de ciências compósitas que 

unem duas ciências num substantivo e num epíteto: história sociológica, demografia 

histórica, antropologia histórica; ou cria um neologismo híbrido: psicolinguística, 

etno-história, etc. Essa interdisciplinaridade chegou a dar nascimento a ciências que 

transgridem as fronteiras entre ciências humanas e ciências da natureza ou 

biológicas: matemática social, psicofisiologia, etno-psiquiatria, sociobiologia, etc. 

(LE GOFF, 1990, p. 25-26) 

     

Os representantes mais destacados da História Nova são Lucien Febvre, Marc Bloch e 

Fernand Braudel. Tais historiadores eram de nacionalidade francesa, destacando os dois 

primeiros por terem sido os fundadores da Escola dos Annales, um movimento historiográfico 

fundado em 1929, e que se uniram através de uma revista francesa de referência denominada 

Annales d'histoire économique et sociale (Anais da História Econômica e Social). Tal 

movimento tinha como objetivo a superação das perspectivas tradicionais positivistas do 

domínio científico. Le Goff (1990) destaca ser esse o movimento que deu origem a teoria da 

história nova. 

Segundo o autor, toda forma de história nova é uma tentativa de história total por 

defender que a perspectiva dessa teoria se impõe como história global que reivindica a 

renovação de todo campo da história. 
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Segundo Le Goff (1990), o fato histórico é relativo, ideia que, segundo ele, foi 

duramente combatida pelos “Annales” devido à pretensa crença de verdade absoluta, uma vez 

que afirmava ser o fato histórico uma construção do próprio historiador. Por isso, apoiou-se 

nos historiadores dos “Annales” ao explicitar, através das expressões de Marc Bloch, que: 

 

Não há realidade histórica acabada, que se entregaria por si própria ao historiador. 

Como todo homem de ciência, este deve, “diante da imensa e confusa realidade”, 

fazer a “sua opção”, - o que, evidentemente, nem arbitrariedade, nem simples coleta, 

mas sim construção científica do documento cuja análise deve possibilitar a 

reconstituição ou explicação do passado (Ibidem, p. 32) 

  

Em seguida Le Goff, também, se apoiou em Lucien Febvre, ao apresentar o modo 

como se produz um fato histórico a partir da sua decomposição, na separação de cada 

elemento que fez parte dessa construção, sejam materiais ou espirituais, frutos de relações de 

leis gerais, de circunstâncias particulares de tempo e lugar. Portanto, pelos aspectos próprios 

de cada pessoa envolvida em um determinado fato, com suas funções, seus destaques ou seus 

anonimatos. Ele segue, dessa forma, apresentando o manejo do historiador de produzir a 

história “com ajuda de hipóteses e conjeturas, por um trabalho delicado e apaixonante”. 

O autor ressalta, com esse exemplo, a importância do fazer história mediante um 

passado que ainda não foi construído pela representação produzida no trabalho 

historiográfico, respaldando, através disso, o papel do historiador enquanto homem da ciência. 

Le Goff (1990) destaca outra característica original da história nova a partir da 

relevância dada à ampliação da diversidade das fontes documentais. Ele vai dizer que: 

 

A historia nova ampliou o campo do documento histórico; ela substituiu a história 

de Langlois e Seignobois, fundada essencialmente nos textos, no documento escrito, 

por uma historia baseada na multiplicidade de documentos: escritos de todos os 

tipos, documentos figurados, produtos de escavações arqueológicas, documentos 

orais, etc. Uma estatística, uma curva de preço, uma fotografia, um filme, ou, para 

um passado mais distante, um pólen fóssil, uma ferramenta, um ex-voto são, para a 

história nova, documentos de primeira ordem (Ibidem, p. 28-29). 

 

Segundo Le Goff (1990), é uma das tarefas da história nova compreender a história a 

partir de: 
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Uma nova concepção do documento, acompanhada de uma nova crítica desse 

documento. O documento não é inocente, não decorre apenas da escolha do 

historiador, ele próprio parcialmente determinado por sua época e seu meio; o 

documento é produzido consciente ou inconscientemente pelas sociedades do 

passado, tanto para impor uma imagem desse passado, quanto para dizer a 

“verdade”. A crítica tradicional das falsidades (e Marc Bloch pouco foi além dela 

em sua “Apologia da História”) é muito insuficiente. É preciso desestruturar o 

documento para descobrir suas condições de produção. Quem detinha, numa 

sociedade do passado, a produção dos testemunhos que, voluntária ou 

involuntariamente, tornaram-se os documentos da história? É preciso pesquisar a 

partir da noção de documento/monumento, proposta por Michel Foucault, em 

“Arqueologia do Saber”. Ao mesmo tempo, é preciso delimitar, explicar as lacunas, 

os silêncios da história, e assentá-lo tanto sobre esses vazios quanto sobre os cheios 

que sobreviveram (LE GOFF, 1990, p. 54).   

 

Le Goff (1990) chama a atenção do historiador para a importância das possibilidades 

do fazer história, mas, sobretudo, para a sua responsabilidade diante da construção da 

representação de um passado em si a partir da ótica da história nova. 

Em razão de outra característica da história nova, Le Goff (1990) valoriza aquilo que 

ele denominava de história de longa duração. Em que vai destacar que: 

 

A mais fecunda das perspectivas defendidas pelos pioneiros da historia nova foi à 

longa duração. A história caminha mais ou menos depressa, porém as forças 

profundas da história só atuam e se deixam apreender no tempo longo (...) [enquanto 

que] a história de curto prazo é incapaz de apreender e explicar as permanências e as 

mudanças (Ibidem, p. 45).    

 

Podemos perceber pelo exposto que ele apregoa a noção sobre o recorte temporal da 

história de longa duração como a forma mais legítima de se pesquisar o passado, em uma 

determinada periodicidade. Entretanto, o autor também afirma que o historiador está diante de 

uma “confusa realidade” e que deve fazer a “sua opção”. Uma vez que, cabe ao historiador 

dizer como vai construir a representação de um determinado passado, mediante o objetivo de 

seu trabalho de pesquisa. Ele deve decidir qual delimitação será necessária para definir o seu 

recorte temporal. Ao defender uma das tarefas da história nova, ele afirma que se deva fazer: 

 

Um “retratamento” da noção de tempo, matéria da história. Aqui, também, pesquisar 

quem tinha poder sobre o tempo. Sua medida e sua utilização. Demolir a ideia de um 
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tempo único, homogêneo e linear. Construir conceitos operacionais dos diversos 

tempos de uma sociedade histórica – com base no modelo da multiplicidade dos 

tempos sociais, definido por M. Halbwachs e Georges Gurvitch. Construir uma nova 

cronologia científica, que data os fenômenos históricos muito mais segundo a 

duração da sua eficácia na história do que a data de sua produção. Isso vale tanto 

para os fenômenos materiais como espirituais (LE GOFF, 1990, p. 54-55). 

 

Ao demolir a ideia de um tempo único, homogênio e linear, o autor passa a defender a 

concepção de tempo, não apenas em um só enfoque da história humana, mas também na 

diversidade de vários outros enfoques nos mais demasiados tipos, das mais variadas 

circunstâncias. Acrescido a isso, ele enaltece uma nova cronologia que reconheça a 

diversidade das periodicidades dos fenômenos materiais ou espirituais. Portanto, o historiador, 

a partir dessa perspectiva da história nova, define o enfoque temporal do seu trabalho de 

pesquisa através dos objetivos desenvolvidos pelo recorte de seu estudo, uma vez que o autor 

supera o mito de que há um só tempo para os trabalhos de estudos e produções 

historiográficas. 

Le Goff (1990), através da história nova busca, por um equilíbrio entre o entendimento 

teórico e empírico. Ele se respalda num referencial teórico sem estar submetido à condição 

dogmática, mas na liberdade de se expandir na experiência da pesquisa sem se desvirtuar para 

a incoerência. Segundo o autor:  

 

Até agora, a história nova tentou escapar de dois perigos: ser sistemática, de um 

lado, ser puramente empírica, de outro, à imagem da escola positivista (que 

acreditava ser objetiva porque sem teoria, e que, na maior parte dos casos, era sem 

ideias). Contudo, cumpre reconhecer que (...) os historiadores da história nova, 

insistindo, a justo título, sobre a multiplicidade dos enfoques, nem por isso deixaram 

de lado o teórico. Este, longe de ser dogmático, é tão só a explicação das teorias 

implícitas que, fatalmente, o historiador, como qualquer cientista, coloca na base de 

seu trabalho. Ele tem todo o interesse de tomar consciência dessas teorias, bem 

como o dever de declará-las aos outros (Ibidem, 56). 

 

Apoiamo-nos na concepção da história nova por procurar por uma perspectiva 

epistemológica teórica de história que nos impulsionasse para uma amplitude das 

possibilidades de investigação nesse campo de pesquisa. Desenvolvemos um diálogo com 

diversos campos das ciências humanas que se relacionaram: a história, a educação, a 

sociologia e a psicologia. Para isso, nos sustentamos no entendimento sobre a 

interdisciplinaridade da história nova. 
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Outra característica dessa concepção histórica em que nos amparamos foi a noção 

sobre as fontes documentais, uma vez que nos apoiamos nas perspectivas das fontes 

documentais orais e de outros documentos, como artigos, jornais, documentos oficiais e em 

fotografias, no corpus da minha pesquisa, situados nos cotidianos do passado, por ter 

trabalhado com o método da história oral, a partir do gênero temático. Para isso, buscamos 

por uma interdependência entre essas fontes documentais para que essa relação pudesse 

abranger as expectativas do meu trabalho historiográfico nas representações do passado das 

pessoas pesquisadas. 

Aprofundamos e nos expandimos na concepção da história nova até acreditar que 

cumprimos com o propósito desta pesquisa no intuito de fundamentar o nosso estudo de 

forma direta e efetiva através de um amparo teórico na perspectiva da história. 

Por nos conduzirmos nesse entendimento, sustentamos esta pesquisa nos estudos 

historiográficos pela metodologia da história oral, por reconhecer a importância dos dados 

apreendidos através de fontes orais, como fontes documentais vivas. Por se originarem das 

memórias de indivíduos que assimilaram experiências em suas trajetórias de vida. Estas fontes 

orais estiveram associadas a outras fontes documentais que nos possibilitaram uma maior 

clarividência do passado das pessoas que compuseram o meu objeto de estudo. A 

interdependência das fontes nos possibilitou uma amplitude maior para a representação, pela 

história, do passado desses indivíduos. 

Antes mesmo de sua aproximação com as teorias da História, esse método de 

investigação já se apresentava como pesquisa oral, segundo Rodrigues (2007) ao proferir que  

 

A pesquisa oral como a denominação sugere, é a que se vale da oralidade como 

fonte principal (...). É uma forma de pesquisa que vive um grande impulso nos 

últimos anos. Largamente praticada pelos antropólogos, desde sempre empregadas 

na investigação forense, a oralidade ganhou a adesão sôfrega de historiadores após a 

orfandade a que foram reduzidas as versões mais teoréticas da História, com o 

advento da crise dos paradigmas (RODRIGUES, 2007, p. 45).      

 

No entanto, uma relação que amadureceu e fertilizou para a estrutura de uma 

metodologia sustentada pelo rigor dos mecanismos de sua pesquisa. 

O método da história oral se apresentou segundo Meihy, Holanda (2011) por um 

procedimento organizado e rígido de investigação, capaz de garantir a obtenção de resultados 

válidos para propostas desenhadas desde a formulação de um projeto. Os autores seguem ao 
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afirmar que enquanto método, os procedimentos devem indicar caminhos específicos, 

determinantes para a obtenção de efeitos esperados e estabelecidos aprioristicamente em 

função das hipóteses de trabalho. 

Os mesmos prosseguem na contextualização da metodologia ao falar que 

 

Como método a história oral se ergue segundo alternativas que privilegiam as 

entrevistas como atenção especial dos estudos. (...) Tudo giraria em torno delas, que 

atuariam como força centrífuga das preocupações. Para a história oral ser valorizada 

metodologicamente, os oralistas centram sua atenção, desde o estabelecimento do 

projeto, nos critérios de recolha das entrevistas, no seu processamento, na passagem 

do oral para o escrito e nos resultados analíticos.  Com um corpus documental 

estabelecido em cima das entrevistas, pensa-se nas análises que demandam diálogos 

com outros documentos (MEIHY; HOLANDA, 2011, p. 72). 

  

Eles concluem esta apresentação do método em história oral ressaltando o seu aspecto 

científico, em dizer que: 

 

O caráter científico do uso metodológico das entrevistas, contudo, limitam 

descobertas e mudanças de rumo que, em geral, são definidas desde a elaboração do 

projeto, no item relativo às hipóteses de trabalho. Principalmente na academia, 

muitos dos que praticam historia oral a justificam como método, ou “metodologia” 

(Ibidem). 

  

Ao defender a unicidade da ciência da história ao afirmar que a história oral não se 

definiria como “outra história”, ou mesmo uma “história diferente”, Etienne Fançois 

questiona se a possibilidade do sucesso da história oral não teria sido fruto de suas adaptações 

mediante características da concepção da nova história, considerando com isso a sua relação 

entre a história oral e a história nova. 

   

Nem em seus objetos, nem em suas abordagens a historia oral merece a qualificação 

de “história diferente”, e a acreditar-se que ela é uma “frente pioneira” da pesquisa 

histórica e um dos campos que se opera sua renovação. Como ignorar os múltiplos 

impulsos, os incentivos e os exemplos que ela encontrou fora dela, a ponto de alguns 

se perguntarem se a história oral não deveria parte do seu sucesso ao fato de ter 

sabido adaptar a história do tempo presente, as problemáticas e os métodos 

desenvolvidos pelo que ainda a pouco chamávamos de “nova história” (FRANÇOIS, 

1996, p. 6)?  
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Não obstante, admitindo ser a historia oral parte de um campo maior da ciência 

histórica, também percebemos as características próprias da metodologia dessa concepção da 

história, que tem como elementos fundamentais a memória e a oralidade de pessoas que 

vivenciaram um determinado passado num determinado momento de suas vidas. 

A metodologia da história oral se apresenta através de um trabalho sobre o passado, 

que tem como primeira instância o suporte da fonte oral. 

Para sustentar na escolha desse método de pesquisa elucidamos pelas palavras de 

Alberti (2013), quando a mesma afirma que  

 

Quanto à escolha do método, então, é preciso compreender que a opção pela história 

oral depende intrinsecamente do tipo de questão colocada ao objeto de estudo. Por 

outro lado, ela também depende de haver condições de se desenvolver a pesquisa: 

não é apenas necessário que estejam vivos aqueles que podem falar sobre o tema, 

mas que estejam disponíveis e em condições (físicas e mentais) de empreender a 

tarefa que lhe será solicitada (ALBERTI, 2013, p. 39). 

 

Com isso, nos dirigimos para a abordagem historiográfica dada pela pesquisa, 

buscamos reconstruir um registro do passado de indivíduos que após se tornaram adultos e se 

formaram docentes, envolveram-se no movimento sindical e se constituíram sindicalistas, 

vivenciando experiências a partir de suas relações, atuações e educação por esse movimento, 

mudaram seus hábitos. 

No entanto, o fato de o objeto de nosso estudo estar focado nas próprias histórias de 

indivíduos, não só respalda o método da história oral, mas também exige, além disso, que esse 

método tenha como sua própria especificidade, um gênero. 

Em atenção à questão do gênero de um método de história oral, Meihy e Holanda 

(2011) comentam que  

 

Se considerada como espécie, as entrevistas em história oral sugerem gêneros que se 

distinguem fundamentalmente. Sem a consideração especificada do modo de 

condução das entrevistas, qualquer projeto de história oral fica comprometido 

(MEIHY; HOLANDA, 2011, p. 33). 
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Em razão desta “consideração especificada”, a metodologia de história oral pode se 

apresentar, segundo os mesmos, a partir de uma das três perspectivas de gênero: história oral 

de vida, tradição oral e história oral temática. Com base nesses mesmos autores, a primeira 

perspectiva foca o indivíduo em si, para ser estudado. Em outras palavras, a história de vida é 

um dos gêneros da história oral que se destina colocar em evidência a vida de indivíduo(s). 

Não se submetendo aos limites do rigor científico, no processo da entrevista. A tradição oral 

desenvolve trabalhos de pesquisa de longa duração, trabalha “com memórias coletivas, não se 

encaixa na discussão de entrevistas” (Idem, p. 35). Já no que se refere ao último gênero do 

método, a temática, este tem como foco principal um determinado tema. Tendo, assim, o 

trabalho de pesquisa objetivado em um tema central. Meihy e Holanda vão afirmar que “No 

caso da história oral temática, contudo, a existência de um foco central que justifica o ato da 

entrevista em um projeto, recorta e conduz a possíveis maiores objetividades” (Ibidem, p. 35). 

E seguem apresentando o gênero temático como o mais próximo dos trabalhos 

acadêmicos de pesquisa “A história oral temática é a solução que mais se aproxima das 

expectativas acadêmicas que confundem história oral com documentação convencional. Aliás, 

o caráter documental decorrente das entrevistas é o cerne desse ramo” (Ibidem, p. 38). 

A história oral temática, segundo os autores, rege-se sob uma temática central, e desta 

forma, tem a necessidade das atividades de entrevistas, como fonte documental principal. 

Perante a exigência dessa necessidade, se impõe um processo metodológico de investigação. 

Tendo o entrevistador como condutor da entrevista 

 

A exteriorização do tema, sempre dado a priori, organiza a entrevista que deve se 

render ao alvo proposto. Então, o grau de atuação do entrevistador como o condutor 

dos trabalhos fica muito mais explícito e é orientado pelos recursos dados pela 

sequência de perguntas que devem levar ao esclarecimento do tema (MEIHY; 

HOLANDA, 2011, p. 39). 

 

Dada à exigência do tema proposto, o pesquisador é quem norteia o sentido da 

entrevista e das investigações. Não obstante, os autores ressaltam o caráter ativo do 

pesquisador, eles destacam, também, a importância dos entrevistados. Tendo estes últimos a 

relevância de seus testemunhos, das suas informações. 

 

(...) seria um equivocado considerar o colaborador um simples informante ou ator 

social ou mesmo objeto de pesquisa no sentido superado dos termos. 
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Como os trabalhos de história oral temática se dispõe a discussão em torno de um 

assunto central definido - mesmo que outros decorram ou concorram para o seu 

esclarecimento -, os aspectos subjetivos ficam limitados ainda que não anulados. A 

presença do colaborador que entrevista deve ser atuante no sentido de favorecer a 

apresentação de argumentos do colaborador que responde a estímulos dados 

(Ibdem).   
 

Embora, tendo um papel mais determinado do que determinante no processo de 

entrevista, o colaborador é quem corresponde com o pesquisador, é quem promove as 

informações, os dados que o pesquisador tanto almeja. 

Com referência ao nosso trabalho de pesquisa, a natureza da nossa dissertação abre a 

possibilidade de identificação para mais de um gênero: a história oral de vida e a história oral 

temática. Uma vez que estamos estudando a vida de duas pessoas. Mas, também, por outro 

lado, os estudos se desdobram em função de investigarmos a formação de sindicalistas, do 

SINTEPE, a partir de duas modalidades educacionais: a formal, mas, sobretudo, pela 

informal. Caracterizando, destarte, o segundo aspecto como um tema central. Todavia, em 

função de um maior esforço de nossos estudos, onde tivemos que pesar as características do 

nosso trabalho sob as luzes das exigências científicas, demos respaldo ao segundo aspecto, 

onde fizemos a opção pelo gênero temático para garantir este elemento como tema central e, 

ao mesmo tempo, amparar o enfoque desse estudo pelo rigor científico da academia, em razão 

de buscar cumprir no alcance dos objetivos propostos em nosso objeto de pesquisa. 

A nossa pesquisa tem como temática central a constituição de novos hábitos de 

indivíduos mediantes seus processos formativos, que protagonizaram através de relações e 

aprendizagens no movimento social, sindical. 

Em classificar o gênero da pesquisa garantimos uma maior legitimidade e precisão, na 

coleta das informações. Daí o valor, não só do gênero temático, mas, do conjunto de todo o 

método da história oral. 

Para a coleta de dados, nos apoiamos nas entrevistas de dois docentes sindicalistas do 

SINTEPE. E foi a partir da memória desses indivíduos que tive a possibilidade de elaborar as 

representações de seus passados. Desta forma, usamos como referência a coleta desses 

testemunhos, não obstante perceba a memória como elemento que se difere da história. Isso 

pelo fato de a primeira se caracterizar como um vetor das informações sobre aquilo que foi 

vivenciado e/ou experimentado no passado, enquanto que a história se faz por meio de uma 

representação elaborada sobre um passado. Como bem explica Montenegro, “a memória 
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trabalha com o vivido, o que ainda está presente no grupo, enquanto a história trabalha e 

constrói uma representação de fatos distantes (MONTENEGRO, 2013, p. 17)”. No entanto, 

esse mesmo autor vai afirmar que se a memória e a história são distintas, elas também são 

inseparáveis: 

 

Afinal, ao compreendermos a história como uma construção que, ao resgatar o 

passado (campo também da memória), aponta para formas de explicação do presente 

e projeta o futuro. Este operar, próprio do fazer histórico na sociedade, encontraria 

em cada indivíduo um processo interior semelhante (passado, presente e futuro) 

através da memória (Ibidem). 

 

Portanto, ambas são complementares, a partir do papel de cada uma em determinadas 

instâncias, porque a memória de cada entrevistado é um veículo de informações para a 

produção da história de um passado que foi representado. 

Meihy e Holanda afirmam que: “A memória individual, apesar de se explicar no 

contexto social, é aferida por meio de entrevistas nas quais o colaborador tenha ampla 

liberdade para narrar (MEIHY; HOLANDA, 2011, p. 56)”. Essa liberdade garante a 

singularidade de sua perspectiva no momento em que o entrevistado se sente à vontade para 

deixar fluir suas lembranças. Os relatos precisam de liberdade para se apresentar sem 

restrições quaisquer que sejam. Permite, com isso, a mais original singularidade, embora, 

mesmo que parte de uma determinada história se caracterize como um relato inventado. No 

entanto, esse relato carrega em si, além das supostas informações, também valores, 

impressões e estruturas relacionais daquele passado. Não obstante, buscamos, por sua vez, 

atender os propósitos desta pesquisa. 

Todavia, optamos neste trabalho de pesquisa por fortalecer e dar sustentação às fontes 

orais, às memórias dos interlocutores sobre os próprios passados, mas, também, pela 

possibilidade de ampliar os vetores de informações que registraram tais períodos correlatos. 

Portanto, buscamos outras fontes documentais, como publicações de artigos textuais e 

fotografias para respaldarmos pelos princípios da história nova, que é relevante ao aspecto da 

ampliação das fontes históricas, já fundamentadas acima. 

Foram utilizados como fontes documentais neste trabalho, diferenciados entre fonte 

primária e fonte secundária (bibliográficas), os documentos fotográficos e os documentos de 

publicações textuais, respectivamente. Como defende Medeiros (2012):  
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Constitui fonte primária os documentos adquiridos pelo próprio autor da pesquisa. 

(...) considerados fontes primárias: fotografias, gravações de entrevistas, de 

programas radiofônicos ou provenientes da televisão, pinturas músicas, objetos de 

arte. (...) constitui-se como fontes secundárias (...) aquela que busca como 

levantamento de livros e revistas de relevante interesse para a pesquisa que será 

realizada (MEDEIROS, 2012, p. 38-39). 

  

Desdobrando comentários sobre a fotografia, instrumento que tem por contribuição o 

registro da imagem, num determinado lugar, numa determinada época, ou a imagem de um 

personagem significativo para o enredo da narração, ou a imagem da própria pessoa que está 

sendo entrevistada, em um momento do seu passado. A fotografia, portanto, traz à luz do 

presente uma determinada cena registrada no passado. 

Kossoy (2001) colabora em dizer que “A imagem fotográfica é um meio de 

conhecimento pelo qual visualizamos microcenários do passado; contudo, ela não reúne em si 

o conhecimento do passado” (KOSSOY, 2001, p. 78). Não obstante, é uma fonte de dado que 

dá sustentação para quem desdobra a memória de um determinado passado. Como também, 

completa Modenesi (2012) “O paralelo com as fotografias ajuda a entender o potencial de 

retenção de informações e transmissão destas ao leitor” (MODENESI, 2012, p. 25). 

Em se tratando do recorte temporal deste trabalho de pesquisa, não estivemos 

submetidos a um determinado rigor para a delimitação cronológica da ocorrência dos fatos em 

razão. Entretanto, debruçamos sobre as origens, as formações individuais, profissionais e 

sindicais dos entrevistados, mediante suas relações e experiências. Contivemos para 

motivadas sintetizações de determinadas observações e exames por causa dos limites 

impostos pelos objetivos deste estudo. 

Em razão do ambiente para coleta dos dados desta pesquisa, o locus de nosso trabalho 

foi na própria instituição sindical, o SINTEPE (Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 

Pernambuco), por ser a instituição em que se encontravam as pessoas selecionadas para a 

entrevista, o espaço em que eles se sentiram à vontade para narrar as suas histórias. Meihy; 

Holanda (2011) defendem que: 

 

A fim de produzir melhores condições para as entrevistas, o local escolhido é 

fundamental. Deve-se, sempre que possível, deixar o colaborador decidir sobre onde 

gostaria de gravar a entrevista (...) o ideal é sempre haver condições adequadas para 
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a pureza do som, evitando-se interrupções e outros impedimentos que distraiam a 

concentração (MEIHY; HOLANDA, 2011, p. 56-57). 

  

A coleta dos dados no local sugerido pelos entrevistados foi satisfatória, sem 

interrupção, o que garantiu a segurança das entrevistas até os seus desfechos. 

O local da entrevista de Zélito foi à própria sede do SINTEPE, mais exatamente no 

setor onde ele atua como diretor do Departamento. Ligamos para ele um dia antes da data 

confirmada para a nossa entrevista. 

Ao contrário da entrevista com Zélito, acomodamo-nos, eu e Porpino, em outro 

ambiente, fora do seu departamento de trabalho, embora no mesmo prédio do SINTEPE. 

Fomos para o segundo andar do sindicato, no hall de entrada do auditório. Apesar de estar 

com 77 anos de idade, Severina Porpino subiu rapidamente as escadas até chegar no local 

combinado. 

O local da entrevista foi de sua própria escolha, pois, sendo o entrevistado quem busca 

pelo melhor lugar para que possa se acomodar e transmitir relatos do seu passado, 

provenientes da sua memória, achamos ser mais conveniente que essa escolha ficasse a sua 

disposição. Como descreve Thompson (1992) em afirmar que “deve ser um lugar em que o 

informante se sinta à vontade. (...) Quase sempre, o melhor é ficar sozinho com o informante. 

A completa privacidade proporcionará uma atmosfera de total confiança em que a franqueza 

se torna muito mais possível” (THOMPSON, 1992, p. 265). 

Não obstante, tratamos de nosso público focado, o corpus da pesquisa. Como já dito, 

foram realizadas as entrevistas sobre histórias de dois docentes que atuaram e se formaram 

sindicalistas pelo SINTEPE para cumprir os critérios de elaboração de aspectos 

complementares e/ou diferentes dos dados coletados pelas possibilidades de vivências e 

experiências, nas relações de interdependências e formação de uma segunda natureza, no 

processo de individualização. As duas histórias dos docentes sindicalistas já me permitiram 

não admitir apenas a unilateralidade da forma de desenvolvimento da constituição de 

sindicalista a partir das frequentes relações e figurações no contexto grupal deste movimento 

sindical. Pois, numa pesquisa de história oral não há uma exigência prévia referente a uma 

precisão quantitativa de pessoas a serem entrevistadas antes do desdobramento do trabalho de 

estudo, podendo esse quantitativo ser, inclusive, sugerido para aquilo a que se propõem os 

objetivos da pesquisa. Segundo Alberti (2013), “As considerações sobre a escolha dos 
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entrevistados em uma pesquisa de história oral levam naturalmente à questão de quantas 

pessoas entrevistarem ao longo do trabalho. Novamente tal decisão depende diretamente dos 

objetivos da pesquisa” (ALBERTI, 2013, p. 45). 

No entanto, a forma como a autora defende de onde nascem os critérios de escolha de 

quem e de quantas pessoas devem ser pesquisadas enquanto fontes orais são válidas para um 

trabalho de pesquisa. Ela explicita quando se torna preciso determinar quantidade:      

 

Ora, assim como não se podem estabelecer com precisão quais serão os depoentes 

de uma pesquisa de história oral no momento de elaboração do seu projeto, é 

também muito difícil definir, de antemão, quantos entrevistados serão necessários 

para garantir o valor dos resultados da pesquisa. É somente durante o trabalho de 

produção das entrevistas que o número de entrevistados necessários começa a se 

descortinar com maior clareza (Ibidem, p. 46). 

 

Todavia, em se tratando do formato do nosso trabalho de pesquisa, de história oral 

temática, procuramos não buscar generalização de respostas visando à possibilidade de 

articulação da soma quantitativa dos elementos que reportassem aos fins dos objetivos deste 

estudo, mas visando a atendê-los através do valor de cada resposta, as quais trouxeram 

elementos significativos para desenhar um resultado consistente. Uma vez que, no caso do 

nosso trabalho de pesquisa, ele se apresenta pelas histórias de dois docentes que na trajetória 

de suas existências se relacionaram e educaram-se pelo movimento sindical, no SINTEPE, 

constituindo, destarte, novos comportamentos, dentro e fora desse contexto de vivência. 

No entanto, o que prevaleceu para a nossa pesquisa se deter ao estudo de apenas dois 

docentes. Sendo em razão das exigências impostas pelas características de uma categoria 

central desta dissertação, o hábito social, no âmbito da subjetividade desses indivíduos. Em 

função de sua peculiaridade, o estudo de sua manifestação reivindicou das nossas pesquisas a 

análise da trajetória de cada docente entrevistado. Como se comportavam esses indivíduos 

antes, e como passaram a se comportar, posteriormente. Mediante extenso levantamento da 

trajetória existencial dos docentes entrevistado, não conseguiríamos cumprir em face dos 

limites do prazo estabelecido para a pesquisa, se aumentássemos o quantitativo de docentes a 

serem investigados. Uma vez que, a mudança de hábito de uma pessoa não é algo que decorre 

de forma precipitada e superficial. Muito menos se demonstra sua efetividade de forma 

abreviada. 
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Entretanto, os docentes sindicalistas foram escolhidos por indicação de terceiros. 

Terceiros esses que foram seus colegas de militância sindical, que também viveram e atuaram 

nesse mesmo contexto sindical, mas que reconheceram os seus colegas que participaram e se 

formaram sindicalistas durante o período em que atuaram. Dessa forma, seguimos dois 

critérios no processo de seleção dos entrevistados: o primeiro foi o de fazer parte do 

SINTEPE; o segundo, ser docente que se constituiu e se identificou como sindicalista. 

A primeira pessoa indicada para ser entrevistada foi o sindicalista docente Zélito 

Passavante. Como segunda indicação, a sindicalista, também docente, Severina Moreira 

Porpino. 

A indicação de Zélito foi dada por Valéria (confirmar com ela), diretora de formação 

do SINTEPE, pessoa com quem tive o primeiro contato quando eu ainda havia me 

apresentado como voluntário para eleições da direção desta instituição, no período da década 

de 90, do século passado. Em face deste primeiro contato, procurei pela mesma para que me 

ajudasse na escolha. 

Já Porpino foi indicada pelo próprio Zélito. Ele, como outros colegas sindicais, 

reconhecer nela uma pessoa com um legado bastante extenso de militância, de convicção e 

compromisso com esta instituição. A indicação de Zélito teve sua validade, uma vez que o 

mesmo, também, havia sido reconhecido como sindicalista experiente e, portanto, indicado. 

Destarte, aceitamos tanto Zélito como Porpino para serem entrevistados. 

Entrevistamos Zélito no dia 1º de setembro de 2015, às 10 horas da manhã. Acertamos 

com ele o dia e a hora, quatro dias anteriores, por telefone. 

Com Severina Porpino marcamos com uma semana de antecedência, no dia 16 de 

setembro de 2015, no mesmo horário, às 10 horas. Quando chegamos, ela já se encontrava a 

minha espera. 

Ao fazer a entrevista com o primeiro docente sindicalista do SINTEPE defrontamo-

nos com a história significativa de uma pessoa que enfrentou muitos desafios, ainda na fase da 

sua infância, num bairro pobre da cidade do Recife. Em contrapartida, viveu intensamente as 

etapas do seu crescimento humano, entre a vida doméstica e escolar. Uma vida com muitos 

esforços e dedicação para os estudos, em um período no Brasil de poucas oportunidades para 

crianças e adolescentes do extrato social onde viveu, entre as décadas de 60 e 70, do século 
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passado. Não obstante, teve a chance, inclusive, de conquistar uma vaga para estudar num 

curso de ensino superior, onde se formou docente. Exercendo, posteriormente, sua função 

profissional na educação básica da rede pública estadual. 

Ao realizar a entrevista com a segunda docente sindicalista, Severina, ficamos 

surpresos com as experiências impactantes na história de uma pessoa marcada por vivências 

constituídas por demandas desafiadoras, com as grandes superações pessoais e sociais. 

Entretanto, o comportamento dela nos deixou impressionados, exigindo-nos perguntar 

como ela conseguia realizar seu trabalho. Ela então respondeu que é o sindicato a razão disso. 

O SINTEPE é o que lhe dava força. Dali em diante percebemos que aquela entrevista 

prometia algo importante ou significativo. E sentimos uma convicção muito presente na 

serenidade da voz e na firmeza das palavras daquela pessoa idosa que insistia em se manter 

atuante na militância sindical. 

Para a atividade de entrevistas, referenciamos, primeiramente, ao recorte desse 

trabalho de pesquisa na pretensão de buscar uma contextualização de respostas que pudessem 

materializar-se no conjunto dos dados coletados para atender aos fins de nossas investigações. 

À medida que esse propósito foi sendo esclarecido, fomos tendo o entendimento da 

necessidade de nos apoiar num instrumento metodológico de entrevista de perfil 

semiestruturado para poder atender às expectativas deste trabalho. No que tange aos contextos 

definidos pelos objetivos deste estudo. Para isso, sustentamo-nos nas palavras Manzini 

(2004), ao declarar que: 

 

(...) um dos primeiros passos pode ser a adequação dos roteiros como forma de o 

pesquisador se preparar, organizar e tomar ciência do processo de coleta de 

informações. Esse processo de análise do roteiro seria uma forma de o pesquisador 

interagir, simbolicamente, com um produto seu, ou seja, o roteiro, frente a uma 

interação que ainda não ocorreu, mas que nesse processo de análise estaria se 

preparando para a situação real da coleta de informações por meio da entrevista 

semiestruturada (MANZINI, 2004, p. 9). 

 

Em função da atividade de entrevistas e apoiado na explanação acima de Manzini 

(2004), elaboramos um roteiro de questões articuladas a partir dos objetivos específicos desta 

pesquisa. Essas questões foram desdobradas a partir dos seguintes princípios em face da vida 

dos entrevistados: a constituição de suas individualidades; a formação escolar e profissional 

(ambiente de trabalho); as relações com demais indivíduos organizados nesta entidade 
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sindical; a formação pelos hábitos sociais, interiorizados a partir dessas relações e educações 

sindicais. Portanto, segue a apresentação do roteiro: 

 

 Como você percebe o ambiente em que você nasceu e cresceu? Como era composta a 

sua família? Quem e como cuidou de você? Como eram os vizinhos, comunidade onde 

viveu e como você se relacionava fora de casa, no processo de seu crescimento 

(afinidades/afetividades; impactos/hostilidades; favorecimentos/frustrações/desafios; 

heranças formativas da relação familiar e comunitária)? Qual o período histórico do 

país e do Estado? 

 Como você reconhece a sua educação e sua formação profissional (a escola; a 

universidade; ambiente de trabalho; relações trabalhistas: clientela, colegas, 

instituições; heranças dessa formação e dessa experiência profissional)? Qual o 

período histórico do país e do Estado?  

 Como você percebeu o movimento sindical e o SINTEPE? Quanto tempo você 

tem/teve como sindicalista do SINTEPE? Como se deram suas vivências/experiências 

na relação com os sindicalistas no SINTEPE? (como se configuraram as relações 

constantes e/ou eventuais no sindicato?) Quais os impactos de ambas em sua vida)?  

 Quais registros e lições você apreendeu nessas vivências/experiências? Você já 

participou de algum processo educativo no sindicato? Qual(is)? Quando você se 

identificou sindicalista? Como você se identificou sindicalista? De alguma forma você 

exerce essas experiências em sua vida? Como? Você identifica alguma(s) mudança(s) 

para novos comportamentos (hábitos) a partir dessas relações sindicais e das funções 

exercidas nesta entidade sindical? Qual(is)? De que forma procedeu(ram) essa(s) 

mudança(s) (caso tenha(m) ocorrido?  

 

Para a formulação das questões buscamos uma maneira clara, simples e direta na 

intenção de obter uma melhor compreensão dos interlocutores, que por sua vez, poderiam 

corresponder de forma mais segura as suas respostas. Tomamos como base as explicações de 

Thompson (1992), quando ele diz que: 

 

Há alguns princípios básicos para a elaboração de perguntas, que se aplicam a todo 

tipo de entrevista. As perguntas devem ser sempre tão simples e diretas quanto 

possível, em linguagem comum. Nunca faça perguntas complexas ou de duplo 
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sentido – em geral, apenas uma de suas metades será respondida e, em geral, não 

ficará claro qual delas (THOMPSON, 1992, p. 260).    

  

Desta forma realizamos as entrevistas cumprindo inicialmente uma apresentação de 

todas as questões elaboradas para, em seguida, liberar os entrevistados para responderem da 

forma que se sentissem mais à vontade. Muitas vezes havia a necessidade de eles retornarem a 

uma reapresentação parcial das questões já anunciadas. 

Para garantir a coleta de dados, realizei a atividade de gravação das entrevistas para 

termos a segurança da apropriação de todas as declarações dadas pelos docentes. Para essa 

ação de coleta, utilizamos um equipamento eletrônico de gravação de áudio, um Smartphone 

da marca Samsung, e do modelo Galaxy Gran Neo Duos GT-I9063T. Segundo Meihy; 

Holanda (2011) 

 

A moderna história oral depende de recursos eletrônicos na medida em que estes se 

colocam como meios mecânicos para auxiliar não apenas a gravação em seu 

momento de realização, mas, sobretudo, depois, quando se presta à fase de 

transposição do oral para o escrito (...) Aliás, sem os recursos da aparelhagem 

eletrônica e mecânica de nossos dias, as entrevistas dificilmente teriam alcance em 

projetos da moderna história oral que, por sua vez, são pensados com a presença 

obrigatória desses artifícios (MEIHY; HOLANDA, 2011, p. 21) 

  

Os meios eletrônicos, que gravam os dados coletados e depois lá são armazenados, 

podem ser aproveitados da melhor forma possível, podendo ser reproduzidos quantas vezes 

for conveniente para nos atender no processo de estudos e análises dos dados, como disseram 

os autores, no momento da “fase de transposição do oral para o escrito”. Essas análises 

transcendem aquele instante único da entrevista gravada para as possíveis “reproduções desse 

mesmo período”, através das reproduções daquela gravação, criando, assim, as condições 

necessárias para uma melhor escuta, observação e depuração. 

Em seguida, cumprimos a tarefa de transcrição das entrevistas dos docentes 

selecionados, permitindo-nos o direito de interferir durante esse procedimento, quando 

necessário, para atender, exclusivamente, à finalidade de apresentar as suas respostas da 

forma mais clara possível. Para isso, apoiamo-nos novamente em Meihy; Holanda (2011), 

quando afirmam que: 
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Consagrando o princípio elementar de que existem diferenças entre uma situação 

(língua falada) e outra (língua escrita), nota-se que o mais importante na 

transposição de um discurso para o outro é o sentido, que por sua vez implica 

intervenção e desvios capazes de sustentar os critérios decisivos. Por outro ângulo, a 

incorporação do indizível, do gestual, das emoções e do silêncio convida à 

interferência que tenha como fundamento a clareza do texto e sua força expressiva 

(Ibidem, 139). 

 

Por fim, demos continuidade ao tratamento dos dados coletados, por meio de suas 

análises teóricas, em prol de um determinado processo de análises dos dados das entrevistas 

em função da própria natureza metodológica da história oral, cabendo, desta forma, 

exclusivamente, a determinação do procedimento, como sucedeu a configuração deste 

trabalho, sendo submetido, enfim, aos objetivos do enfoque desse estudo.  

Desta forma, desdobramos tal mecanismo a partir de um procedimento específico que 

se iniciou após a transcrição dos dados coletados através das entrevistas, seguindo, assim, um 

critério definido a partir da escolha prévia de um aporte teórico que teve por finalidade trazer 

esses dados à luz das suas observações para, em seguida, contemplar os objetivos específicos 

desta pesquisa. Por essa razão, segundo Kohl (2012), tal procedimento se apoia, inicialmente, 

na valorização da oralidade como instrumento de reconstrução das memórias dos 

entrevistados. 

Assim, mais uma vez situando às explicações de Meihy, Holanda (2011), quando eles 

defendem as entrevistas no método da história oral, junto as suas análises, em declararem que: 

“A história oral como metodologia implica formular as entrevistas como um epicentro da 

pesquisa. (...) Trata-se de centralizar os testemunhos como ponto fundamental, privilegiado, 

básico, das análises” (MEIHY; HOLANDA, 2011, p. 72). 

Apoiado nessa centralidade das entrevistas, iniciamos o processo a partir da 

problematização dos dados, promovendo, em seguida, a categorização dos mesmos e, por fim, 

desdobrando a análise das fontes orais, repisando, respaldado pelas concepções teóricas do 

sociólogo alemão Norbert Elias. Esse procedimento foi sustentado em Kohl (2012), quando 

ele, em várias passagens do seu trabalho de pesquisa (tese de doutorado), elucidou esse 

processo analítico com respaldo científico. Destacamos ainda que nos aproximamos do seu 

estudo através das indicações da banca de qualificação que avaliou esse nosso trabalho de 

dissertação. No entanto, fizemos, posteriormente, a escolha desse modelo de procedimento de 
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análise. Para a apresentação dessa análise, amparada no contexto da metodologia da história 

oral, selecionamos determinadas passagens textuais em função de uma melhor explanação. 

Kohl destaca, inicialmente de forma sintética, o procedimento utilizado e afirma que 

“Em posse das fontes orais e impressas, faremos o diálogo analítico à luz da teoria eliasiana 

para resolução da problemática da pesquisa” (KOHL, 2012, p. 371-372). Em seguida, de 

forma mais ampla, Kohl contextualiza como desenvolveu esse procedimento: 

 

Dentre as particularidades, a subjetividade por parte do narrador e do pesquisador 

ganha importante relevância. Dados figurados a partir de contradições, sentidos, 

signos, significados, emoções, entre outros, constituem a estética de uma 

metodologia cuja beleza está no esforço teórico para constatar, interpretar, 

compreender e explicar dados de uma realidade dinâmica (Ibidem, p. 95). 

 

O mesmo segue explicitando que o esforço teórico se apresentou em razão das 

próprias dificuldades do seu objeto de estudo, despertando, com isso, uma exigência em 

qualificar a percepção para as fontes orais ao “(...) destacar a condição auricular do 

pesquisador, a qual ganha espaço pelo viés da história oral que, norteada pela figuração de 

uma problemática que possui nenhuma ou pouca documentação, adota a fala direcionada pelo 

problema como fonte” (Ibidem, p. 106). 

Kohl ressalta que, ao mesmo tempo, deve-se empregar determinado esforço, como 

apresentado acima. O pesquisador não pode, mediante esta análise, se restringir 

exclusivamente às fontes orais, uma vez que as mesmas são passíveis de distorções em 

resposta às informações proferidas anteriormente. Para isso, “exige do pesquisador uma 

relativização em relação às falas, pois a memória é seletiva e passível de mudanças ao longo 

do tempo” (Ibidem). 

Por essa razão, ele elucida ser: 

 

Importante destacar que temos absoluta consciência da necessidade de dialogarmos 

com outras fontes de pesquisa, as quais possam, junto à história oral, (...). Outros 

instrumentos adotados enriquecem a pesquisa que procura possibilidades de 

articulação na análise documental, iconográfica e outros recursos que dialogam com 

as fontes (KOHL, 2012, p. 104).   
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Em decorrências possíveis, neste mesmo sentido, seguimos, também, esse 

procedimento apresentado anteriormente por termos optado por esse processo analítico. 

Prontamente, ele segue apresentando as etapas necessárias à análise das fontes orais, 

ao esclarecer que: 

 

(...) o pesquisador terá toda uma prática de inquietações, (re)organização dos 

arquivos, problematizações, dentre outras ações que potencializem e qualifiquem a 

socialização daquilo que seria a análise resultante do nosso esforço epistemológico, 

para dar conta da realidade em discussão. Um esforço permeado por inúmeras 

questões que favorecem a imaginação do pesquisador e anime-o na busca por 

possibilidades de respostas aos problemas colocados (Ibidem, p. 28).  

 

Podemos contextualizar dizendo que a problematização, dessa forma, fertiliza o 

ambiente para fazer emergir elementos externos e “a imaginação do pesquisador” para 

provocar a continuidade desse processo. Nessa primeira etapa, priorizamos pelas 

circunstâncias originais da realidade empírica dos entrevistados, trazidas pelas suas memórias, 

apoiando-nos para isso, em outras fontes documentais, como artigos e fotografias. 

Por sua vez, o autor segue na apresentação demonstrando o valor dessa segunda etapa 

para os seus estudos “Em relação ao processo de categorização das fontes, importante 

momento metodológico, a filiação teórica e a elaboração do problema foram de suma 

importância para o desenvolvimento de relações analisadas à luz da teoria adotada” (Ibidem, 

p. 104). 

Esse momento em que exercemos essa etapa da categorização foi à fase onde 

apresentamos os elementos essenciais trazidos das respostas transmitidas nas entrevistas pelos 

docentes sindicalistas para submetê-los às análises elucidadas pelas concepções eliasianas. 

Desta forma, já adiantando a última etapa desse processo analítico, Kohl, de maneira 

exemplar, conclui ao explicar o sentido que adquiriu esse mecanismo final, em destacar que: 

 

A análise das fontes orais contribuiu no sentido de ampliação das possibilidades de 

esclarecimento dos episódios vividos, devido à quantidade e qualidade das 

informações coletadas, elucidando questões que provavelmente outros tipos de 

registros não dariam conta (KOHL, 2012, p. 104). 
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Apresentando determinados resultados, a partir do desdobramento do seu trabalho de 

investigação, o autor destaca a evidência dos critérios de cuidado e rigor científico que foram 

demonstrados no procedimento desse método de análise sobre as fontes orais da sua pesquisa. 

Ao afirmar que é “notório o rigor e o cuidado em relação às perspectivas de problematizações, 

categorizações e análises das fontes” (Ibidem, p. 105). 

Não obstante, ao mesmo tempo em que cumprimos esse procedimento em nossos 

estudos, preservamos, também, os aspectos metodológicos do nosso trabalho de pesquisa, 

porém resguardando o rigor essencial da análise de dados. Procederemos com mais clareza a 

seguir na apresentação da escolha deste amparo teórico. 

Para sustentar a analise sobre as fontes orais, buscamos como já anunciado, por um 

aporte teórico no sentido de melhor ilustrar o protagonismo dos docentes entrevistados, 

apresentados a partir de contextos individuais, históricos e sociais. Por essa razão, 

aproximamos de referências conceituais formuladas pelo sociólogo alemão Norbert Elias. 

Esse teórico procurou superar a antítese do entendimento sobre a relação do indivíduo e a 

sociedade, fenômeno conflituoso que se cristalizou, principalmente, ao longo dos séculos XIX 

e XX, entre as escolas sociológicas e psicológicas. Esse autor se destacou pela sua teoria 

sobre o processo civilizador e foi reconhecido como o teórico da sociologia configuracional, 

por estudar os efeitos das relações de interdependência entre as pessoas no conjunto dos 

âmbitos sociais e individuais, sendo a sua teoria apresentada através do desenvolvimento de 

seus estudos sobre a sociogênese e a psicogênese humana. Ele destaca, por essa razão, o papel 

do estudo histórico do indivíduo ao defender a sua correlação com outras perspectivas, social 

e psicológica. Defende uma unidade da relação desses três ambitos de estudos como forma 

mais ampla para se investigar integralmente as características humanas na dinâmica da sua 

existência. Ao afirmar que: 

 

(...) esse é o aspecto a partir do qual se podem facilmente derrubar as cercas 

artificiais que hoje erigimos no pensamento, dividindo os seres humanos em várias 

áreas de controle: os campos, por exemplo, dos psicólogos, dos historiadores e dos 

sociólogos. As estruturas da psique humana, as estruturas da sociedade humana e as 

estruturas da história humana são indissociavelmente complementares, só podendo 

ser estudadas em conjunto. Elas não existem e se movem na realidade com o grau de 

isolamento presumido pelas pesquisas atuais. Formam, ao lado de outras estruturas, 

o objeto de uma única ciência humana (ELIAS, 1994, p. 38). 
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Através desse seu esforço em favor de “uma única ciência humana”, Elias, a meu ver, 

contribuiu para uma aproximação com o aspecto interdisciplinar da perspectiva da História 

Nova, de Jacques Le Goff. 

Entretanto, não tivemos a pretensão de desenvolver este trabalho de pesquisa de modo 

conclusivo, mediante referências exclusivas da teoria eliasiana ao processo civilizador. Não 

obstante, atendemos aos objetivos deste estudo ao apoiarmos, pontualmente, em três 

concepções (a individualização, a relação entre interdependência e o habitus social), extraídas 

dessa sua teoria central, no propósito, repisamos, de categorizar os dados coletados por este 

trabalho, elucidados, portanto, mediante as análises sociológicas de Elias. 

Por razão dessa decisão, tivemos a pretensão de preservar a coerência deste trabalho 

no cuidado de evitar possíveis distorções em face da estrutura metodológica desta pesquisa, 

uma vez que desdobramos as nossas investigações e a constituição deste documento, 

sustentado, como definido acima, a partir de um trabalho historiográfico nos parâmetros da 

história oral temática. A partir das perspectivas de indivíduos autônomos, embora, 

correspondentes pelos seus respectivos contextos históricos e sociais. Todavia, confrontadas 

nas próprias palavras de Elias, ao declarar sobre aspectos compatíveis, que “esta é uma 

questão autônoma, que não cabe no quadro deste estudo [a teoria do processo civilizador]” 

(Idem, 2011, p. 15). 

No entanto, para respaldarmos os aspectos característicos que um indivíduo 

representa, defende Ferraroti que: 

 

O homem é o universal singular. Pela sua práxis sintética, singulariza nos seus atos a 

universalidade de uma estrutura social. Pela sua atividade 

destotalizadora/retotalizadora, individualizada a generalidade de uma história social 

coletiva... Se nós somos, se todo o indivíduo é a reapropriação singular do universo 

social e histórico que o rodeia, podemos conhecer o social a partir da especificidade 

irredutível de uma práxis individual (FERRAROTI, 1988, p. 26).   

 

Por sua vez, Elias (1994) novamente conclui: 

 

Por mais certo que seja que toda pessoa é uma entidade completa em si mesma, um 

indivíduo que se controla e que não poderá ser controlado ou regulado por mais 

ninguém, se ele próprio não o fizer, não menos certo é que toda a estrutura de seu 

autocontrole, consciente e inconsciente constitui um produto reticular formado numa 
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interação contínua de relacionamentos com outras pessoas, e que a forma individual 

do adulto é uma forma específica de cada sociedade (ELIAS, 1994, p. 31). 

 

Com base em ambos os autores, conclui-se que portamos a especificidade de uma 

determinada sociedade da qual nos constituímos, onde, para um autor, podemos refletir as 

características desse contexto social; e para o outro, torna-se inseguro conceber em um 

indivíduo determinada conclusão desse caráter social. Não obstante, são refletidas as 

características de um determinado fenômeno reticular, ao passo que não se garante a 

globalidade do mesmo nesse indivíduo. 

Todavia, a busca pelo suporte teórico de Elias nos possibilitou prosseguir os estudos 

objetivados pelo enfoque desta pesquisa. 

Objetivando melhor esclarecimento sobre o modo como desdobramos a respeito 

desses conceitos, apoiamo-nos na concepção do processo de individualização para perceber, 

centralmente, mediante narrativas de sindicalistas entrevistados do SINTEPE, as 

características das suas formações humanas pelo amparo nos princípios do conceito sugerido. 

Posteriormente, sob as referências da concepção da relação de interdependência, 

propusemos a observar, pelas mesmas fontes orais, os modos possíveis dessa relação 

mediante interações dos sindicalistas em questão juntos a indivíduos articulados, vinculados e 

correspondentes com Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. 

Por fim, ilustrando-nos pela concepção do habitus social, identificamos dois aspectos 

importantes para este objeto de pesquisa. O primeiro, nos prováveis hábitos característicos do 

movimento sindical, através das narrativas desses mesmos entrevistados, e o segundo, nos 

possíveis processos de interiorização, nesses mesmos indivíduos, sobre os costumes relatados. 

Foi através dos esclarecimentos apresentados acima que desdobramos sobre o modo 

como procuramos nos articular em face das perspectivas conceituais do sociólogo alemão 

Norbert Elias. 

As experiências do trabalho de pesquisa 

A princípio, devo declarar que desenvolvi a apresentação das experiências desta 

pesquisa a partir de uma perspectiva mais pessoal. 
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O primeiro sentimento que tive no início deste trabalho de pesquisa foi à satisfação em 

ter sido selecionado para cumprir o curso de Mestrado, no período entre 2014-2016. Tenho a 

consciência da importância dessa chance oferecida, já sendo o segundo ano seguido que havia 

tentado passar no processo de seleção. 

No entanto, no primeiro mês do início do curso (abril/2014), encontrava-me acamado 

devido a um procedimento cirúrgico de baixa complexidade a que me submeti. Mas, 

felizmente, não cheguei a ter prejuízos com a perda das aulas, pois tive uma rápida 

recuperação. 

Tive também um momento de dificuldade no processo de desenvolvimento do curso e 

precisei de determinados esforços para consegui superá-la em razão de uma reformulação do 

objeto de pesquisa, em fevereiro de 2015. Com isso, modifiquei a minha bibliografia para 

realizar novas atividades de leituras e fichamentos, uma vez que eu havia proposto, 

inicialmente, um estudo sobre a educação básica e a condição dos docentes neste campo 

formativo. Determinadas inquietações sobre o próprio conteúdo, em particular sobre o recorte 

temporal da pesquisa, gerou todo o encadeamento dessa mudança, propiciando, assim, a 

formação de outro objeto de pesquisa, que resultou na constituição desses mesmos docentes 

no movimento sindical, reforçando as minhas próprias experiências passadas apresentadas 

aqui anteriormente. Todavia, consegui garantir uma satisfatória composição das leituras 

exigida, conseguindo, com isso, desenvolver o trabalho. 

Com o decorrer do curso, no mês de maio daquele mesmo ano, sofri um ato de 

violência em minha residência, por uma tentativa de invasão. Em decorrência disso, foram 

efetuados disparos de projéteis de arma de fogo contra a minha casa (cinco tiros). Esse 

acontecimento me obrigou a fazer uma mudança de endereço repentina, portanto, não 

planejada. Inclusive, atendendo às orientações das policiais militares e civis, para a minha 

própria segurança. Devido a esse fato, houve uma interrupção de vinte dias dos meus 

trabalhos de pesquisa, porque precisei me estabelecer em uma nova moradia e melhorar o meu 

estado psicológico. Ao longo dos meses subsequentes, consegui me concentrar novamente e 

prosseguir com os estudos. 

Com o desenvolvimento do curso, finalizei no segundo semestre, com os requisitos de 

disciplinas apresentadas pelo currículo proposto do Programa de Pós-graduação em Educação 

– PPGE. Portanto, a partir desse momento, passei a me dedicar, nos dois últimos semestres 

restantes, exclusivamente ao desenvolvimento deste trabalho de dissertação. 
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Ao me apoiar na construção do novo recorte da pesquisa, reformulei seus 

procedimentos de investigação, sustentados pelo método da história oral. Para isso, precisei 

me aproximar de sujeitos correspondentes aos objetivos deste trabalho. Dessa forma, figurou 

outro desafio para encontrar pessoas que pudessem atender aos objetivos propostos pelo 

questionamento central dessa pesquisa. 

Coleta dos dados 

Em função desse último desafio, iniciamos a etapa do trabalho de coleta dos dados, 

tendo como tarefas subsequentes: visitar a instituição sindical, identificar os sujeitos 

correspondentes da pesquisa, agendar as atividades de entrevista, fazer a entrevista, agendar 

um retorno ao sindicato para coletar outras fontes documentais solicitadas e cumprir com as 

novas coletas. 

Para isso, fiz a primeira tarefa proposta, realizando uma visita ao sindicato no intuito 

de promover as primeiras aproximações com a realidade desta instituição e, principalmente, 

com os indivíduos que passariam posteriormente a serem entrevistados. Através da indicação 

de Valéria, Zélito foi a primeira pessoa a quem abordei no SINTEPE e quem me apresentou a 

instituição na minha condição de pesquisador. 

Para cumprir a segunda tarefa de identificação dos sujeitos da pesquisa, contei com o 

reconhecimento de colegas desse mesmo grupo social que se encontravam organizados nessa 

instituição. Dessa forma, oportunizou-se a possibilidade de aproximação dos docentes 

sindicalistas que iríamos entrevistar. 

Nesse mesma visita, abordamos outros indivíduos integrantes da instituição, 

desenvolvemos diálogos a respeito do meu trabalho e sobre a minha necessidade de identificar 

os sujeitos da minha pesquisa. Embora, reafirmo em dizer que foi Zélito a pessoa que indicou 

o segundo docente para o trabalho da minha pesquisa. Antes que encerrássemos a visita, 

apresentei para os sindicalistas indicados as minhas pretensões com o trabalho de pesquisa. 

O que marcou essa primeira visita que fizemos foi a receptividade dos sindicalistas, a 

atenção dada em todo o momento. Sempre com muita cordialidade. Ao mesmo tempo, a 

descontração também é algo muito presente entre eles, facilitando com isso para uma rápida 

adaptação para quem é novato nesse ambiente. 
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Por volta de vinte dias depois ligamos para marcar a data das entrevistas. Com Zélito, 

quatro dias anteriores ao encontro. Enquanto que com Porpino foi numa semana anterior. Em 

seguida, confirmamos os encontros com vinte quatro horas de antecedência. 

O primeiro encontro foi com Zélito. Tivemos algumas dificuldades com o 

engarrafamento no trânsito nesse dia devido às chuvas, o que nos atrasou por quase uma hora. 

Devido ao período de chuva. Mas conseguimos chegar a tempo para garantir a entrevista, que 

durou duas horas e meia, ininterruptamente. Em todo o processo de entrevista, estava presente 

uma terceira pessoa, a jornalista do sindicato. Vez por outra entravam e saiam pessoas da sala 

de Zélito, sendo um costume dos próprios membros do SINTEPE. Mas, em nenhum momento 

houve alguma interferência externa que atrapalhasse o processo da entrevista, garantindo a 

sua conclusão. Como impressão dessa primeira experiência de entrevista, ao me focar no 

sindicalista, concluí que Zélito demonstrou ter um caráter sereno, descontraído e motivado em 

todo o processo. 

Com relação à Porpino, conseguimos garantir o encontro na hora marcada. Devido a 

certos cuidados tomados no intuito de evitar problemas de atraso, como a antecipamos em 

meia hora a da minha chegada ao sindicato. Como já comentado no capítulo da metodologia, 

foi ela mesma quem escolheu o local para desenvolvermos a pesquisa, que foi fora do seu 

departamento de trabalho. Porpino, em todo o processo de narração da sua história, destacou-

se pela sua capacidade de memória, lembrando dos pormenores de determinados momentos, 

na sua infância e adolescência, no início da sua fase adulta, nos primeiros anos de casamento 

ou dos primeiros momentos de sua relação no movimento sindical, que dava a impressão de 

estarmos próximos dessas épocas. Foi algo impressionante. 

Outra característica da entrevista de Porpino foi a forte presença emocional, por causa 

do conjunto de dores, sofrimentos e, também, de superações. Toda a entrevista foi tranquila, 

sem nenhum tipo de interferência. Teve a duração de duas horas e quarenta minutos. 

Em ambas as entrevistas, os sindicalistas assinaram os documentos de autorização, 

consentindo que as informações dadas fossem publicadas. 

Com dois meses depois, devido aos trabalhos de transcrição das entrevistas e seleção 

dos dados, fiz novos contatos com os sindicalistas entrevistados no intuito de colher através 

deles outras fontes documentais, como documentos iconográficos, que foi o que predominou 

nessa nova coleta, seguindo os mesmos procedimentos: ligando pra marcar, religando pra 
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confirmar e nos encontrando, sendo esses encontros semelhantes aos primeiros, sem nenhuma 

intercorrência. 

Dessa forma, concluímos essa etapa da pesquisa, que foi a coleta dos dados. 

Tratamento dos dados 

Na última etapa, tivemos como experiências a transcrição e o processo de tratamento 

dos dados, seguindo o procedimento de problematização, categorização e análise das fontes. 

O trabalho de transcrição das entrevistas foi um dos processos mais longos desse 

estudo, dispensando determinados esforços para a sua conclusão. Mas, ao mesmo tempo, 

oportunizou uma experiência singular, que passa despercebida para quem ainda não teve a 

chance de se submeter à dedicação que ela exige. Chegamos a destacar que nesse momento já 

começamos o processo de observação dos dados, de determinados sentidos e significados. 

O mesmo podemos dizer sobre as experiências no tratamento dos dados, que também 

requer grandes esforços. Exige a problematização e sua relação com outros documentos, 

expondo, assim, o caráter essencial dos dados colhidos em meio a um processo de construção. 

No entanto, ressalto ter havido determinadas intercorrências de ordem pessoal e familiar que 

chegaram a interromper, por alguns momentos, o processo. Mas, mesmo assim, não impediu 

que concluíssemos essa etapa do trabalho. 

O que podemos perceber sobre o processo de categorização e análises das fontes é que 

identificamos o seu caráter simultâneo naquela ocasião no tratamento dos dados. Esse 

tratamento requer o desdobramento pessoal, que me causou, em alguns momentos, receio de 

haver ou não a possibilidade de concluir esta pesquisa. Isso porque foram muitas idas e 

vindas, entre os aportes teóricos de Elias e as respostas trazidas pelas fontes orais, junto às 

nossas próprias interpretações. Um processo que admitimos ser exaustivo diante das riquezas 

dos significados dos dados, dos sentidos teóricos e das possibilidades desse processo de 

categorização. Mas, ao mesmo tempo, possível de ser concluído, quando percebemos que 

alcançamos os objetivos propostos. 
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3 OS DOCENTES SINDICALISTAS DO SINTEPE E O PROCESSO DE FORMAÇÃO 

DA INDIVIDUALIDADE 

 

Neste capítulo, apresento o trabalho de pesquisa desenvolvido, num primeiro 

momento, a partir das histórias dos docentes sindicalistas selecionados no SINTEPE por meio 

de informações coletadas em entrevistas em que destaquei e comentei a relevância dos relatos. 

Posteriormente, com a elucidação oferecida pela teoria de Norbert Elias, categorizei os 

dados promovidos pelas memórias dos entrevistados com base no conceito de 

individualização. 

 

3.1 A origem de dois docentes sindicalistas 

 

3.1.1 Um docente entre a ciência, a arte e a solidariedade 

Nas entrevistas, as pessoas mostraram que carregam em si as lembranças dos períodos 

vividos pelas trajetórias de suas existências, das vivências que não voltam mais. Mas, pela 

veiculação das suas próprias memórias, conseguem refazer novas representações do passado 

que fez parte de suas vidas.  É o que elucida Le Goff: 

 

A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos, em 

primeiro lugar, a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode 

atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas 

(LE GOFF, 1990, p. 366). 

 

Seu nome é Zélito de Oliveira Passavante, professor de Artes (licenciado), casado, pai 

e militante do SINTEPE como sindicalista-dirigente, no Departamento de Comunicação dessa 

instituição. 

Zélito nasceu no dia 17 de setembro de 1959. Numa família humilde composta por 

mãe, pai e seis filhos. Zélito é o filho caçula. A sua mãe, a Sra. Maria, veio do interior, cidade 

de Timbaúba, para o Recife já casada e com formação como professora leiga. No entanto, 

para sua frustração, não encontrou espaço para exercer a função docente e se dedicou a outro 

ofício, o de costureira, com um perfil mais especializado, pois prestava serviços terceirizados 

de costura aos alfaiates da cidade. E dessa forma cuidou da família. 
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...minha família começa pelos meus irmãos que na época... bom, até a minha 

infância, tinha um casado, que era a minha irmã mais velha. Ainda estão vivos, e 

são seis lá em casa, tem uma mãe, meu pai não. Meu pai saiu pra Brasília.  

Minha mãe foi uma pessoa que veio do interior, Timbaúba. Veio pra cá, morar aqui 

em Recife, casada. Mas ela já veio com formação de professora. Ela queria, 

inclusive, exercer a função. Pelas circunstâncias da vida difícil de cada um, ela não 

conseguiu. Então foi trabalhar com costura. Ela não era alfaiate, mas costurava tão 

bem que os alfaiates pediam a ela pra costurar coisas especiais. Então, ela 

costurava com muito cuidado. Eu convivi com minha mãe e todos os meus irmãos. 

Essa era a minha família. Minha família era basicamente essa.  

 

Na infância de Zélito, apenas uma irmã, a mais velha, Zilda, era casada. Os demais 

moravam juntos com ele e a mãe, na mesma casa. Zélito chegou a constituir suas primeiras 

vivências com a filha da sua irmã mais velha, sua sobrinha. O pai, como foi citado, saiu de 

casa, viajando para Brasília quando Zélito era ainda criança, voltando para Pernambuco no 

período em que Zélito havia terminado o nível médio e começado a faculdade. Todo o 

processo de crescimento de Zélito se constituiu na relação com a mãe, os irmãos e, 

externamente, com os amigos da comunidade e da escola, principalmente esses últimos no seu 

segundo endereço, onde foi morar com a família. 

É de importância fundamental que no processo desta minha entrevista eu tenha feito 

um levantamento das características básicas sobre o meu entrevistado, sobre os perfis dos seus 

antecedentes, sobre sua localidade de moradia, entre outros dados, para, com isso, eu pudesse 

jogar luz sobre o contexto da vivência e relações, não apenas, sobre sua origem, mas também, 

a respeito da trajetória da sua própria história. Como afirma Thompson (1992):  

 

(...) na maioria dos projetos, você precisará de alguns fatos anteriores básicos a 

respeito de todos os informantes (origem e ocupação da mãe e do pai; e nascimento, 

instrução, emprego, casamento, etc. do próprio informante), e ainda, muitas vezes, 

você sentirá necessidade de perguntas básicas e suplementares sobre muitos tópicos 

(THOMPSON, 1992, p. 262).  

    

Zélito e sua família moraram, inicialmente, no Alto de Santa Izabel, comunidade do 

Bairro de Casa Amarela, em Recife, capital de Pernambuco. Era um “ambiente de morro”. 

Ficou nesse primeiro endereço até os seus dez anos de idade. Quando as condições 

econômicas da família melhoraram, eles se mudaram para Jardim Brasil, bairro do município 

de Olinda, cidade vizinha do chamado Grande Recife (zona metropolitana). 

 

Veja bem. Eu tenho dois ambientes onde vivi. Primeiro, eu nasci em Casa Amarela, 

no Alto de Santa Isabel, e fiquei lá até provavelmente uns oito ou nove anos, não 
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tenho de cor aqui, se são uns oito, nove ou dez anos de idade. E nesse período a 

gente se mudou depois para morar em Olinda, e fiquei em Olinda até eu terminar o 

curso superior. Então, tive uma infância num ambiente de morro e eu acho que a 

principal coisa que... Bom, cresci nesse ambiente, um ambiente que naquela época 

não poderia dizer que era um ambiente muito hostil. Existiam muitas dificuldades 

em função da própria realidade socioeconômica daquele ambiente lá (...). 

 

Considero importante destacar as características dos lugares onde o ser humano viveu 

por constatar que existimos mediante processos contínuos nos lugares onde vivemos, com 

pessoas com as quais nos relacionamos e configuramos novos desdobramentos sociais e 

locais. 

A imagem e o mapa que segue abaixo corresponde ao bairro de Casa Amarela (Recife-

PE), o primeiro lugar onde Zélito morou, na companhia de sua família. Período da sua 

infância.  

 
 

Imagem 01: Bairro de Casa Amarela
1
; Imagem 02: Mapa do bairro de Casa Amarela

2
;  

 

Segundo informações da Prefeitura do Recife, o bairro de Casa Amarela se localiza na 

RPA (Região Político-administrativa) 3, microrregião 3.1; tem uma distância do Marco Zero 

de 6,50 km, composição territorial de 1,8 km
2
 e sua população residente é de 29.180 

habitantes (RECIFE, 2016). 

Casa Amarela ainda se destaca pela presença do mercado público, localizado entre 

duas vias: a Rua Padre Lemos e a Estrada do Arraial. Segundo Gaspar (2009), o mercado foi 

inaugurado em 1930 pelo então interventor de Pernambuco na época, o Sr. Carlos de Lima 

Cavalcanti. 

 

                                                             
1 Fonte: https://usinadehistorias.wordpress.com/2013/07/; 
2 Fonte: http://wikimapia.org/9056068/pt/Casa-Amarela; 

https://usinadehistorias.wordpress.com/2013/07/
http://wikimapia.org/9056068/pt/Casa-Amarela
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A imagem e o mapa que segue abaixo corresponde ao bairro de Jardim Brasil (Olinda-

PE), o segundo lugar onde Zélito morou, ainda junto a sua família. Entre o período da sua 

adolescência e início da sua fase adulta.   

 

 
 

Imagem 03: Bairro de Jardim Brasil
3
; Imagem 04: Mapa do bairro de Jardim Brasil

4
;  

 

Jardim Brasil está localizado em Olinda, na RPA 4, com uma área territorial de 1,29 

km
2
 e  população residente de 15.175 habitantes

5
. 

Esse primeiro contexto onde Zélito surgiu elucida a estrutura local e familiar em que 

foi concebido. Um ambiente de grandes dificuldades no morro do bairro de Casa Amarela, 

bairro pobre do Recife. Criado, praticamente, por uma família matriarcal, por ser filho de uma 

mulher que saiu de uma cidade do interior para enfrentar os desafios da capital de Estado, 

fugindo da pobreza. 

 Não encontrando oportunidade de exercer a função de professora leiga, teve que 

sobreviver de um segundo ofício que também havia aprendido, o de costureira. Ainda assim, 

teve que dar continuidade à criação dos filhos, sozinha, porque seu marido foi embora e só 

reapareceu novamente quando o filho caçula, Zélito, já era adulto e se encontrava no processo 

de formação profissional.  

Ser uma mulher e precisar se manter sozinha, nessa época, década de cinquenta do 

século passado, período em que predominava o machismo na sociedade brasileira, não era 

nada fácil, segundo Galeano e Ramíres (2008). Por isso, A mãe de Zélito passou a se cuidar 

por conta própria e amparar sua prole dependente. Estava fadada ao fracasso devido à falta de 

espaço social, direitos de gênero, reconhecimentos e garantias, e por isso impunha para si e 

para os demais a necessidade de fortalecer os laços que mantinha a unidade desse grupo 

social. Dessa forma, a mulher da década de sessenta e setenta: 

                                                             
3 Fonte: http://br.worldmapz.com/photo/4649_ZH.htm; 
4 Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_udh/1260960000021#idh; 
5
 Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_udh/1260960000021#idh; 

http://br.worldmapz.com/photo/4649_ZH.htm
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_udh/1260960000021#idh
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_udh/1260960000021#idh
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(...) segundo os valores da época, não deveria preocupar-se com os problemas do 

mundo e sim com o proposto tradicionalmente: essas deveriam ser boas mães e 

esposas, pedaços de seres humanos fragmentados em pequenas especialidades como 

cozinhar, bordar e costurar, dedicando-se ao bem estar da família, devendo ser 

observadas, avaliadas e vigiadas de acordo com os padrões do período, abdicando de 

qualquer profissionalização; o estudo de nada serviria a essas mulheres, já que a 

função de sustento da casa estava destinada aos pais e maridos (GALEANO; 

RAMÍRES, 2008). 

 

Tal predomínio do machismo era o que pairava predominantemente no espírito da 

sociedade pernambucana desse período. A mãe de Zélito exerceu o seu papel de professora 

primária em casa, alfabetizando todos os filhos. Entretanto, entre os cinco irmãos dele, um em 

particular, Zanon (segundo irmão mais velho), no processo de relação e crescimento, figurou 

uma imagem paterna, segundo Zélito, devido à ausência de seu pai. Quanto a Zanon, a 

identificação com o irmão caçula correspondeu a um papel filial, buscando, de forma 

inconsciente, preencher um espaço vazio existente, tanto na afetividade, como na referência 

de um pai. Por um processo de afinidade, afetividade ou de identificação, algo se constituiu 

entre Zélito e Zanon para além da relação de ambos com os demais membros da família. 

 

(...) a grande influência que eu tive da minha família, em particular, foi do meu 

irmão mais velho (...) Ele era um professor e um cientista. É hoje aposentado, 

inclusive, da Universidade Federal de Pernambuco. E nesse período, a gente saia 

junto, ele ia fazer pesquisa de campo para a universidade, eu ia junto, no barco. A 

área dele era a de oceanografia. Então isso me deu um olhar da ciência. Pra uma 

[criança], é muito forte, o meu olhar científico do mundo. Então, desde a infância, 

eu tive esse olhar, basicamente construído.... Então essa foi a personalidade que, 

digamos assim, em termos de família, (...) Até hoje, somos pessoas (...) muito 

interativas um com o outro. Nós temos muitas coisas parecidas um com o outro. 

Apesar de que eu fui depois desenvolver o meu trabalho na área da Arte e não na 

área da ciência. 

 

Zélito demonstra grande entusiasmo ao falar dessa fase da sua vida. Zanon foi o irmão 

que encaminhou Zélito a uma visão de mundo por meio de uma relação bastante estreita e 

fortalecida por um sentimento de afinidade e de afetividade figurada a partir de um longo 

processo de relação, num período correspondente à infância e à adolescência dele. Ele se 

apoiou no irmão, depositando confiança e abraçando suas ofertas, participando de seus 

eventos. Essa relação dele com o irmão, e nos demais membros do grupo familiar ao qual fez 

parte, possa ter contribuído, psiquicamente, para a sua formação pessoal, no que se refere a 

sua personalidade. Elias (1994) ressalta que 
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Somente na relação com outros seres humanos é que a criatura impulsiva e 

desamparada que vem ao mundo se transforma na pessoa psicologicamente 

desenvolvida que tem o caráter de um indivíduo e merece o nome de ser humano 

adulto (ELIAS, 1994 p. 27). 

 

Como aponta o autor acima, a relação é essencial para o desenvolvimento psicológico 

da criança. Sendo imprescindível para a formação da individualidade humana, do contrário, o 

mesmo afirma que não mereceria o reconhecimento como ser humano adulto. Zélito não teria 

se desenvolvido e construído uma personalidade própria, sem a devida interação na teia 

relacional do qual fez parte, no processo de sua própria história. 

No entanto, os dois irmãos seguiram caminhos diferentes na formação intelectual. Um 

desempenhou sua constituição no campo da ciência, enquanto que o outro se formou no 

campo da arte. Não obstante, ambos se profissionalizaram como docentes, em perspectivas 

curriculares e ambientes diferentes. Elias comenta que: 

 

Mesmo dentro de um mesmo grupo, as relações conferidas a duas pessoas e suas 

histórias individuais nunca são exatamente idênticas: Cada pessoa parte de uma 

posição única em sua rede de relações e atravessa uma história singular até chegar à 

morte (Ibidem). 

 

Há, assim, o caráter autônomo dos indivíduos que, mesmo fazendo parte de um 

mesmo grupo social, não perdem suas características singulares e independentes num 

momento das suas próprias escolhas, na formação de outros vínculos relacionais e no 

desdobramento de suas próprias histórias. 

No entanto, essa relação entre Zélito e Zanon foi fundamental para que possam ter 

sido criadas, em Zélito, as possibilidades necessárias para a formação do domínio de si e 

também um entendimento sobre o mundo. Através dessas vivências e experiências com o 

irmão, obteve acesso aos saberes que a humanidade produziu. 

 

(...) minha adolescência inteira [eu] fazia pesquisa de olhar no microscópio. Uma 

criança, com dez ou onze anos, um microscópio, é muito fascinante, porque o 

impacto é muito forte, muito forte, no seu conhecimento, e isso combinado com [o] 

que a gente conversava. Livros(...) Ele trazia pra mim uma série de revistas infantis 

sobre as ciências (...) havia uma intenção de troca, entendeu? Muito curioso isso! A 

gente trocava muita informação. Isso até hoje é uma coisa muito forte na minha 
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vida. Apesar de que eu sou artista plástico. Minha formação superior não foi na 

área de ciência. Mas, ciência pra mim é uma coisa muito importante pra construção 

da pessoa. Eu acho as duas áreas uma coisa importantíssima. Na verdade, o meu 

irmão (...) [foi] um pai pra mim, entendeu? 

 

Nesse relato, Zélito destaca um fenômeno decorrido no contexto da relação com seu 

irmão ao revelar o hábito de trocas de informações. Informações essas que eram fomentadas 

por ambos. Para além dos saberes adquiridos que atendiam os seus interesses imediatos e a 

formulação do seu entendimento de mundo, Zélito estaria também constituindo em si um 

espírito solidário, que contribuiria para a formação do seu caráter, amadurecendo-o no 

decorrer da sua vida. “O diferencial é o irmão [Zanon] que realmente, até hoje, inclusive, a 

gente..., é, [eu o] ajudo muito e ele me ajuda. Até hoje (...)embora todos fossem muito 

solidários. A gente tinha muita dificuldade.” 

Outro fator importante que contribuiu para fazer parte desse contexto do 

relacionamento entre os dois foi o afeto desenvolvido entre Zélito e seu irmão Zanon, que não 

só fortaleceu um vinculo entre os dois, da infância de Zélito até a sua fase adulta, como 

também, de certa forma, compensou a ausência paterna que o havia impactado no início da 

sua vida, favorecendo, com isso, um domínio de si próprio. 

O relacionamento estreito entre Zélito e seu irmão Zanon, ainda na sua infância, 

despertou-me o interesse sobre o motivo dessa aproximação. Pelo fato de haver por parte de 

Zanon a preocupação com Zélito por ser o seu irmão caçula, por este demonstrar maior 

vulnerabilidade, fragilidade e despertar certo cuidado em seu irmão. 

No entanto, seria impossível prever as formas e os efeitos produzidos por essa relação. 

Nem por parte de Zanon nem por parte de Zélito. Nem mesmo por parte de outro membro da 

família, como a sua própria mãe, uma vez que as possíveis manifestações decorridas dessa 

relação independem dos planos e das intenções iniciais das partes envolvidas. 

O contexto social das fases da infância e adolescência de Zélito foi um dos piores 

períodos da história da sociedade brasileira devido a uma forte repressão militar, de um 

regime ditatorial instaurado a partir de 1964 e findado apenas em 1985, perdurando, assim, 

por vinte e um anos. O regime privou da sociedade brasileira não só da liberdade, como 

também das garantias mais elementares do indivíduo. É o que descreve Oliveira a seguir: 
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De fato, o que se presenciou com a implantação do regime militar foi um 

empobrecimento geral da massa trabalhadora, uma acentuada deterioração da 

qualidade da vida urbana, uma brutal repressão a todo tipo de organização popular 

(...) As condições de vida dos trabalhadores se agravaram nos 20 anos de governo 

militar, sobretudo pela desvalorização dos salários reais e pelo aumento das 

distância entre estes e os serviços públicos oferecidos pelo governo. A evolução 

desses problemas urbanos ao longo das décadas de 60 e 70 nos diz o quanto 

aumentaram as dificuldades do trabalhador urbano na reprodução da sua força de 

trabalho. À dificuldade de viver com salários reduzidos (...) a falta de conforto nas 

casas durante os fins de semana, quando não são preenchidos pelo trabalho gratuito 

de consertar valas e valões para minimizar problemas de saneamento (OLIVEIRA, 

1987, p. 24; 27). 

 

A maior parte da população brasileira teve a sua liberdade excluída, em alguns 

aspectos impedida da própria sobrevivência, uma vez que muitos brasileiros foram vítimas da 

violência, cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, nesse período. Tal cenário se 

sustenta pelas palavras de Elias (1994) 

 

Em certos estágios, os instrumentos de violência à disposição de alguns podem 

permitir-Ihes negar aos outros aquilo de que estes precisam para garantir e efetivar 

sua existência social, ou mesmo ameaçá-los, subjugá-los e explorá-los 

constantemente; ou então as metas de alguns podem realmente exigir que se destrua 

a existência social e física de outros (ELIAS, 1994, p. 44). 

 

Diante desse quadro social, evidencia-se que a situação era muito adversa para muitas 

famílias brasileiras, inclusive para uma família como a de Zélito, desprovida de determinadas 

oportunidades ou favorecimentos. Em função disso, Zanon, como os demais irmãos de Zélito, 

foram trabalhar cedo, sendo que Zanon logo tornou-se arrimo de família por garantir os 

recursos necessários para a sobrevivência de seus irmãos. Com isso, assume um papel de 

“chefe de família”, despertando para uma atitude de cuidado maior com todo o conjunto 

familiar. 

Ao começar a trabalhar, Zanon passou a ajudar a manutenção da própria família, 

fazendo com que, consequentemente, a sua posição no clã familiar despontasse um papel de 

maior proeminência, deslocando-o da posição de mais um que dependia para a posição de 

quem também contribuía. 

Considerando-se que a relação social das pessoas começa, comumente, no seio 

familiar, sendo esta uma unidade da estrutura das relações pessoais desenvolvidas pelos seus 

membros, não poderia desdobrar um entendimento sobre a história de vida de Zélito sem 

compreender os grupos sociais dos quais ele fez parte. Como a maioria das outras pessoas, 
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Zélito iniciou a formação de sua individualidade através das relações com a sua família, como 

desdobrei até aqui. Posteriormente, ele vivenciou novas relações e experiências, no processo 

da sua formação escolar. 

Abaixo a imagem de Zélito no início da sua adolescência. 

 
 

Imagem 05: Zélito criança; Fonte: acervo pessoal, 2015. 

 

 

“(...) minha mãe alfabetizou a gente. Eu fui alfabetizado, praticamente. Quando eu 

entrei na escola, já estava alfabetizado.” Zélito frequentou, inicialmente, um ambiente 

semiescolar. Foi numa residência onde se reuniam crianças que moravam nas proximidades, 

perto da primeira casa onde morou, no bairro de Casa Amarela, em Recife. Posteriormente, 

matriculou-se na primeira série, na Escola Dom Vital, aos seis anos. Frequentou essa unidade 

escolar, no mesmo bairro onde morava, até a quarta série. “(...) estudava numa escola pública, 

Dom Vital, que era, inclusive, abaixo, logo descendo a ladeira do bairro onde a gente 

morava.” 
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Segue abaixo a imagem da escola Dom Vital, primeiro estabelecimento de ensino 

oficial em que Zélito estudou, na sua infância. Foto recente. 

 
 

Imagem 06: Escola Estadual Dom Vital; Fonte: (SILVA, 2015). 

 

Depois que se mudou para Jardim Brasil, em Olinda, aos nove anos de idade, não 

encontrou escola pública próxima de sua nova moradia, sendo então matriculado por Zanon 

numa escola privada, o Ginásio Presidente Kennedy. Era uma escola de baixo custo, 

semelhante a uma instituição pública, como diz Zélito, “embora sendo paga”. Frequentou 

essa instituição de ensino privado até a oitava série. 

Abaixo, a imagem da carteira de estudante de Zélito. Período em que ele estudava a 

primeira série do ginásio, hoje sexto ano do Fundamental, no Ginásio Presidente Kennedy, em 

Olinda-PE (1971). 

 
Imagem 07: Carteira de estudante de Zélito (antigo ginasial), 1971; Fonte: acervo pessoal, 2015. 



59 
 

Posteriormente, para cumprir o período educacional de nível médio, matriculou-se na 

Escola Beata Paula Frassinetti, de nível fundamental e médio (antigo 1º e 2º grau), localizada 

no bairro nobre do Espinheiro, em Recife. Nesse mesmo período, matriculou-se também num 

curso técnico, no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. Estudou, portanto, 

simultaneamente, em duas instituições educacionais, uma de formação profissional e a outra 

de formação escolarizada. Como ele mesmo define 

 

(...) no meu ensino médio, cheguei a fazer dois cursos paralelos. Fazia o SENAI, 

como fresador, e fazia o ensino médio, na Escola Beata Paula Frassinetti. Então, 

fazia dois cursos ao mesmo tempo. Fazia um curso de operário, com o curso que eu 

tinha, o ensino médio. Por sinal, todos que estavam lá não tinham [alcançado]. Eu 

já “tava” no ensino médio.  

 

Nesse período, década de setenta do século passado, um estudante que concluísse o 

nível fundamental (1º grau), ou mesmo que ainda estivesse estudando essa etapa da educação 

formal, poderia fazer a opção entre estudar no sistema regular, de conteúdo escolar, ou num 

curso técnico profissionalizante, admitido pela Lei 5.692/71, da Educação, no período da 

ditadura militar. Houve, com isso, uma substituição por equivalência das disciplinas regulares 

por disciplinas profissionalizantes, como declara o artigo 27 e o Parágrafo Único dessa lei: 

 

Art. 27. Desenvolver-se-ão, ao nível de uma ou mais das quatro últimas séries do 

ensino de 1º grau, cursos de aprendizagem ministrados a alunos de 14 a 18 anos, em 

complementação da escolarização regular, e a esse nível ou ao de 2º grau, cursos 

intensivos de qualificação profissional.  

Parágrafo único. Os cursos de aprendizagem e os de qualificação darão direito a 

prosseguimento de estudos quando incluírem disciplinas, áreas de estudo e 

atividades que os tornem equivalentes ao ensino regular conforme estabeleçam as 

normas dos vários sistemas (BRASIL, 1971).  

 

Numa leitura atenta à Lei observa-se uma possível contradição entre o artigo e o 

Parágrafo acima citado, quando o artigo 27 declarava garantir o direito do estudante ao 

currículo escolar ao classificar o conteúdo da aprendizagem ou da qualificação profissional 

como uma “complementação da escolarização regular”. O Parágrafo Único provavelmente 

modifica o sentido da Lei ao determinar a possibilidade de substituição entre os conteúdos 

formativos, quando definia que “Os cursos de aprendizagem e os de qualificação darão 

direito ao prosseguimento de estudos quando incluírem disciplinas, áreas de estudo e 

atividades que os tornem equivalentes ao ensino regular”. 
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Na prática do cotidiano escolar dessa época, o estudante abdicava do seu direito ao 

currículo escolar (parcial ou integralmente) quando optava por uma formação profissional. 

Para atender a determinados fins da educação dessa época, bem como para atender à 

composição da sociedade brasileira em um período onde se desfrutavam momentos de 

vantagens para o regime militar. Um exemplo dos desempenhos econômicos, do chamado 

“milagre brasileiro”, é a vitória do Brasil na Copa do México de 1970. 

Saviani (2008) comenta que foi: 

 

sob a égide da estratégia do “autoritarismo triunfante” (SAVIANI, 2006b, p. 107-

129)
6
 que se deu a elaboração e aprovação do projeto da Lei n. 5.692, de 11 de 

agosto de 1971, que instituiu as diretrizes e bases do ensino de primeiro e segundo 

graus, reformando o antigo ensino primário e médio (SAVIANI, 2008, p. 374).   

 

Dessa forma, criou-se uma Lei da Educação que procurava atender aos fins de um 

status quo de um governo antidemocrático da época. 

Do período ditatorial das décadas de sessenta, setenta e oitenta do século XX para a 

fase democrática do país, na década de noventa desse mesmo século, criou-se a nova LDB 

(Lei de Diretrizes e Bases) da Educação, que mudou progressivamente seu sentido e adentrou 

pelo século XXI promovendo mudanças na educação técnico-profissional do país. Ela foi 

criada por determinação da Constituição de 1988. 

Atualmente, a Lei 9.394/96, da LDB de 1996, Seção IV, Artigo 36 A, B e C, não mais 

permite que um curso técnico profissionalizante substitua os componentes curriculares da 

formação escolar, podendo, todavia, ser essa formação simultânea, integral ou 

subsequentemente focada no estudo do nível médio da educação básica, mediante inclusão da 

Lei 11.741, de 2008. 

Para os fins da LDB atual, em face à inclusão desta Lei de 2008, Carneiro (2014) 

declara que: 

 

A relação educação/trabalho tem como lastro de sustentação a formação humana do 

trabalhador. A ideia central é formar sem conformar, ou seja, qualificar no contexto 

                                                             
6 SAVIANI, Dermeval (2006b). Política e educação no Brasil: o papel do Congresso Nacional na legislação do 
ensino. 6ª ed. Campinas, Autores Associados. 



61 
 

de uma compreensão em que o trabalhador cidadão se põe em postura crítica face às 

múltiplas formas de trabalho (CARNEIRO, 2014, p. 305). 

 

Evidencia-se aqui a importância de uma formação crítica para as mais diversas formas 

de trabalho. No contexto das instituições escolares onde estudou, Zélito destacou as 

experiências das relações constituídas, principalmente na Escola Beata Paula Frassinetti, em 

que figuraram vivências significativas que contribuíram, inclusive, para a viabilidade de sua 

própria modelação escolar. 

Imagem abaixo da carteira de estudante de Zélito, no período escolar que estudou 

segundo grau na época, correspondente ao nível médio, atualmente. Na escola Beata Paula 

Frassinetti, onde se configurou um grupo de amizade, que ele mantém até os dias atuais. 

 
 

Imagem 08: Carteira de estudante de Zélito no segundo ano do nível médio, Escola Beata Paula Frassinetti, 

Recife-PE (1976); Fonte: acervo pessoal, 2015. 

 

A natureza da sua capacidade de relação brotava socialmente nos seus primeiros anos 

escolares, em que Zélito ressaltou as amizades construídas, mantidas até hoje. “Temos três ou 

quatro amigas que são amigas desde quando a gente [estava no] processo de alfabetização”. 

No entanto, ele desenvolveu a sua relação escolar com maior densidade anos depois, 

quando entrou para o nível médio. 

 

No ensino médio a gente tinha uma turma de cinco amigos, amizade mesmo. Até 

hoje a gente se encontra. Uma vez por ano, duas vezes. Eram cinco pessoas. Cada 

uma conhecia [uma] área diferente [do conhecimento escolar] (...) Tinha 

matemática, física, um que sabia português e inglês, russo... meu amigo Honório e 

eu, que pegava outras áreas... Os cinco eram os “miseráveis” da escola. 

 

Zélito já demonstra, nessa primeira apresentação, o caráter da estrutura relacional que 

ele e seus colegas da escola desenvolveram, da força dos seus vínculos, sedimentados por 
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interesses mútuos, necessidades, companheirismo e solidariedade. A frequência escolar se 

traduzia, também, no compromisso dos encontros desses indivíduos, sendo a regularidade 

desses encontros fundamental nessa relação. A natureza dela, no mais provável, foi uma 

reação às imagens reticulares do vazio humano promovido pelas pessoas e instituições sociais 

de uma época tão adversa. No entanto, constituíram uma vinculação com os membros do 

grupo entre si e com outros colegas, que não faziam parte dessa unidade relacional por meio 

de relações diretas. Mas, segundo Zélito, na Escola Beata Paula Frassinetti: 

 

...nós tínhamos uma construção coletiva do conhecimento e hoje não existe. Não tem 

no sistema regular. Esse é o problema do conhecimento. O conhecimento não se dá 

sozinho. Mas, o acesso coletivo é de um aprendizado muito maior (...) Eu aprendia 

mais Português com Honório (meu colega), do que com a professora. Ele me 

ensinava mais facilmente o português do que a professora. 

  

Essa “construção coletiva do conhecimento”, apresentada por Zélito, é uma das 

principais consequências da constituição da relação entre seus membros. No entanto, os laços 

afetivos e solidários proporcionados pela estrutura relacional entre Zélito e os demais colegas 

desse grupo mais restrito da escola foram fundamentais, não só para a continuidade dessa 

vinculação pessoal, mas também para a criação de uma alternativa aos padrões convencionais 

e as propostas modeladoras dos indivíduos no período ditatorial do país. Naquela época, 

negavam-se a liberdade, o reconhecimento de si, bem como a aceitação do outro, uma vez que 

prevaleciam o medo e a desconfiança de tudo e de todos. 

Quatro anos após a conclusão do nível médio (antigo 2º grau), Zélito consegue entrar 

na universidade. 

 

Eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco, fiz Licenciatura em Educação 

Artística (...) conclui o curso em dezembro de 1982. Nessa época eu trabalhava 

numa empresa e ela não quis me liberar [pra estudar]. A empresa disse que se eu 

quisesse deixar de trabalhar, eu saísse. Eu não ia deixar de fazer universidade, não. 

Então saí, e o que recebi deixei na poupança. Eu fiz toda a universidade sem 

trabalhar. Três anos depois, o [governo do] Estado estava fazendo pré-seleção para 

trabalhar como professor. E eu fui fazer essa pré-seleção, passei e fiquei 

trabalhando perto da minha casa.  
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Abaixo a imagem do diploma de Zélito, de conclusão do curso superior de 

Licenciatura em Educação Artística, na Universidade Federal de Pernambuco, em 1983. 

Período onde o acesso à educação superior, inclusive, numa universidade pública era um 

privilégio para poucos. 

 
 

Imagem 09: Diploma de Zélito, conclusão do curso de Licenciatura em Educação Artística, CAC-UFPE, 1983; 

Fonte: acervo pessoal, 2015. 

 

O período que antecedeu a entrada de Zélito na universidade, nos fins da década de 60, 

perpassando a década de 70 até a década de 80, correspondeu a uma fase de expansão do 

ensino superior no Brasil. Houve aumento no número de vagas para estudantes e ampliação 

das instituições acadêmicas, bem como ampliação da contingência de docentes do ensino 

superior, embora o Estado brasileiro, nesse período, não tomasse exclusivamente para si a 

responsabilidade de resolver a problemática que envolvia a educação superior. Decidiu, a 

partir da reforma universitária, mediante a Lei n
o
 5.540, de novembro de 1968, buscar uma 

política de desprendimento, principalmente com relação às questões sobre financiamento. 

Inclusive e fundamentalmente oportunizou também como objetivo da reforma a participação 

da iniciativa privada nesse setor da educação. 

 

(...) entre 1968 e 1978 o número de alunos matriculados no ensino superior passou 

de 278 mil para 1.233 mil, crescimento de aproximadamente 343%. Uma outra 

fonte, citada anteriormente, revela que entre 1966 e 1972 o número de alunos em 

instituições privadas passou de 89.100 para 395.698, sendo que nas instituições 

federais, para o mesmo período, o número de alunos subiu de 73.037 para 169.091. 
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Com efeito, o resultado da política expansionista para o ensino superior se fez sentir 

muito mais nos estabelecimentos isolados (isto é, não pertencentes a universidades) 

do setor privado do que no setor público (SCHWARTZMAN, 1993, p. 29). 

 

Não obstante, essa expansão foi proveniente de uma pressão da sociedade brasileira 

que exigia o direito de os estudantes estudarem nas instituições de ensino superior, uma vez 

aprovados no processo de seleção. 

 

(...) na década de 60, a pressão social por vagas no ensino universitário era muito 

grande, continuamente havia manifestações e mobilizações dos alunos que tinham 

conseguido entrar na universidade, mas não estudavam, pois não havia vagas, os 

famosos "excedentes". Em 1960, eram aproximadamente 28.728 alunos excedentes; 

em 1968, – início da Reforma Universitária – esse número saltou para 125.414 

alunos; em 1971, esse número chegou a 161.176 alunos (CALDERÓN, 2000).   

 

Como vimos, os números que apontam a falta de vagas nas universidades eram altos. 

Um ano depois de formado, em 1983, Zélito se casou e trabalhou na primeira escola como 

professor. Destacarei esse período no próximo capítulo, que é também o período em que ele 

se aproximou dos movimentos de luta dos grupos de trabalhadores da educação. 

   

3.1.2 Uma docente como sinônimo de liberdade e superação 

Seu nome completo é Severina Moreira Porpino, professora aposentada e organizada 

no SINTEPE como sindicalista dirigente, responsável atualmente pelo departamento de 

aposentadoria desta mesma instituição. Reconhece-se como viúva, embora já estivesse 

separada quando o ex-marido faleceu. Foi mãe de cinco filhos, no entanto, com dois já 

falecidos. 

Porpino, como gosta de ser chamada, nasceu em 08 de agosto de 1938. De origem 

humilde, ela foi concebida no seio de uma família de um município de interior. Nasceu no 

Engenho de Serra Grande, localizado em Vitória de Santo Antão, município da zona da mata 

do Estado de Pernambuco. 

Vitória de Santo Antão está localizado na região da zona da mata de Pernambuco, a 55 

km de Recife (Capital), com uma área territorial de 335,942 km
2
 e uma população de 129.974 

habitantes (IBGE, 2010). 
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Segue abaixo duas imagens, a primeira, a imagem do centro urbano de Vitória de 

Santo Antão, e a segunda, o mapa deste município, onde Porpino nasceu e morou na primeira 

fase da sua vida. 

 
 

Imagem 10: Vitória de Santo Antão
7
; Imagem 11: mapa territorial do município; Fonte: Google/Maps, 2015. 

 

Porpino era filha de uma dona de casa e de um pedreiro que trabalhava nesse mesmo 

engenho. Tinha um irmão que nunca chegou a conhecer pelo fato de sua existência não ter-se 

perpetuado por muito tempo nessa localidade, junto a sua família biológica. A informação que 

ela teve sobre ele era que o mesmo foi criado por uma tia em Santos, município do estado de 

São Paulo. 

 

Eu perdi minha mãe, tenho a impressão de que eu tinha dois anos e fiquei com meu 

pai. Acontece que meu pai adquiriu uma doença que..., as pessoas dizem que foi 

uma febre, porque ele suava e lavava muito o rosto. Eu lembro bem que ele veio 

aqui para o Hospital Osvaldo Cruz [hospital estadual localizado na capital 

pernambucana]. E eu, nessa época, imagino, não tenho os dados. Ele faleceu, eu 

tinha uns cinco anos. A única coisa que eu lembro do meu pai é muito interessante 

(...) eu só me lembro do chapéu. Aquele chapéu branco que se usava. Ele botava em 

cima de um rádio, que tinha na entrada da casa e ia embora depois. Eu não me 

lembro, nem da sua fisionomia. 

 

Ela perdeu a sua família logo cedo e foi obrigada pelas circunstâncias a se mudar para 

outro lugar que não era o seu de origem e passou a viver no seio de outra família que não era a 

sua. 

 

Fiquei no engenho perambulando. A filha do dono do Engenho Serra Grande, 

Zenaide, decidiu me criar. A mãe da mesma, Dona Júlia Pinto do Rego, foi quem me 

criou. Essa família que me criou tinha uma casa no bairro de São José [Recife-PE], 

primeiro, no pátio do Terço, e... bem próxima à igreja [de N. S. do Terço]. Mas, ela 

                                                             
7
 Fonte: 

http://anpm.com.br/site/?go=publicacoes&bin=noticias&id=1165&title=procuradores_de_vitoria_de_santo_anta

o_se_filiam_a_anpm  

http://anpm.com.br/site/?go=publicacoes&bin=noticias&id=1165&title=procuradores_de_vitoria_de_santo_antao_se_filiam_a_anpm
http://anpm.com.br/site/?go=publicacoes&bin=noticias&id=1165&title=procuradores_de_vitoria_de_santo_antao_se_filiam_a_anpm
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[Dona Júlia] (...) tinha quatro filhos, dois filhos e duas filhas. Aí perdeu uma filha, a 

que ia me criar, era noiva, e perdeu assim, subitamente, de madrugada acordou 

passando mal. A casa que eu morei (...) era a única casa daquela época que tinha 

um telefone. E eu me lembro que quando ela estava passando mal, chamou um 

médico, por telefone, que era uma raridade. Ele veio. Aí foi um momento assim, 

primeiro, que eu senti realmente a dor! O médico disse: “[ela] tem cinco minutos de 

vida!” (...) e... ela faleceu. Então, foi o primeiro impacto com a morte. Assim de 

perto, uma criança... Não senti [a morte de] meu pai e minha mãe, porque era muito 

pequena. Ai a minha vida já foi tomando outro caminho (...) ela era uma pessoa 

jovem e ia me criar. Mas, como ela morreu então a mãe dela [foi] quem assumiu. 

Depois perdeu a outra filha no ano seguinte (...) perdeu essa filha e depois perdeu a 

outra. Com a morte das suas filhas, nos mudamos para outra casa, no Forte das 

Cinco Pontas, ainda no bairro de São José (...) então eu fiquei só com ela desde 

criança. 

 

Desde então, Porpino passa a morar em outro grupo familiar, noutro endereço e numa 

outra cidade, Recife, capital de Pernambuco, localizado na zona litorânea do Estado, banhada 

pelo oceano Atlântico. A cidade tem uma dimensão territorial de 218,435 km
2
, com uma 

população de 1.537.704 habitantes, segundo o Censo de 2010 (IBGE, 2010), mas com uma 

estimativa de 1.617.183, em 2015. 

Abaixo duas imagens sobre a capital pernambucana, Recife. A primeira o centro 

urbano, e a segunda, o mapa da cidade. Lugar onde Porpino passou a morar a partir de 1943. 

 
 

Imagem 12: Recife, vista aérea do centro urbano
8
 Imagem 13: Mapa territorial da Capital. Fonte: Google/Maps, 

2015. 

 

A capital pernambucana era, até o século XIX, uma cidade com uma edificação 

territorial muito limitado. Segundo Pontual (2001), no final do século XIX, Recife tem seu 

centro urbano praticamente restrito aos bairros de Santo Antônio e São José, embora, nesse 

período, a capital buscasse por crescimento, assumindo, assim, uma lógica de reforma urbana 

que tinha como intenção a expansão da cidade. 

 

                                                             
8 Fonte: http://blogs.ne10.uol.com.br/mundobit/2014/11/26/recife-wi-fi/  

http://blogs.ne10.uol.com.br/mundobit/2014/11/26/recife-wi-fi/
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Nas últimas décadas do século XIX, a situação não se havia alterado. Os espaços 

compactamente urbanos continuaram a ser apenas os do Recife, Santo Antônio e São 

José. Fora daí, encontramos áreas urbanizadas, menores e esparsas, nos bairros da 

Boa Vista e Santo Amaro (...) a existência de uma ocupação suburbana rarefeita, de 

feição linear, partindo do núcleo urbanizado e disposta ao longo das vias de 

circulação principal, em um esboço de expansão tentacular. Por esses tentáculos 

através dos quais a cidade se ia ampliando, observa-se a influência que, sobre o seu 

traçado geral, foi sendo exercida pelas vias de circulação irradiadas a partir do 

núcleo central. Vias de circulação que, a seu turno, tiveram sua localização pré-

indicada pelas condições topo-hidrográficas da planície recifense (PONTUAL, 

2001). 

 

Essa doutrina urbanística se estendeu até a década de 40 do século XX mediante o 

desdobramento proporcional do crescimento da capital recifense. Segundo o IBGE (2000), a 

capital recifense de 1940 tinha 342.740 habitantes, e o Estado de Pernambuco, uma população 

de 2.688.240 pessoas, num país de 41,2 milhões de brasileiros(as). Menos de um terço da 

nação dessa época vivia nas cidades, nos centros urbanos (12.880.790 hab.). Os mais de dois 

terços restantes de brasileiros eram compostos pela população rural (28.288.531 hab.). 

O ano de 1940 foi uma época em que os números das estatísticas se apresentaram mais 

que inversamente proporcionais em comparação ao último censo populacional do país, de 

2010. A população urbana do país atualmente representa 84,5% parte (160.925.792 hab.) da 

nação brasileira, enquanto que a população rural hoje equivale a apenas 15,5% (29.830.007 

hab.) dos brasileiros(as), segundo o Censo de 2010. Esse dado não só se constata no resultado 

migratório, do campo para a cidade, mas também no forte crescimento demográfico nos 

centros urbanos, em todos os Estados da federação e nas respectivas capitais. Em Pernambuco 

e no Recife não foi diferente. 

Porpino conta que veio para Recife aos cinco anos de idade, portanto, em 1943, 

período de muitas mudanças em vários aspectos da capital pernambucana. Como exemplo 

delas, a superação do modelo de crescimento urbano adotado. 

Segundo Pontual (2001), desde a segunda metade do século XIX Recife seguia a 

lógica da expansão tentacular, a exemplo das avenidas Herculano Bandeira, Boa Viagem, São 

Miguel e Caxangá. Entre esses tentáculos de avenidas que ampliaram a extensão da cidade 

havia espaços territoriais sem edificação urbana. 

A partir da década de quarenta, tais espaços começaram a desaparecer, principalmente 

na área norte do Recife, promovendo, com isso, uma forma de “ruptura” do modelo 

urbanístico, acarretando, inclusive, manifestações da opinião pública da época, como registra 
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a mesma autora, nas palavras do jornalista Mário Melo (Jornal do Comércio, 9/8/1941): 

"menina mal educada, cheia de vontades, a fazer o que bem entende", ao se dirigir ao 

crescimento vertiginoso e desordenado do Recife. “Os sentimentos de nostalgia, de 

estranheza, de ameaça, marcaram a percepção do Recife pelos urbanistas diante da ruptura da 

forma tentacular e do aparecimento da mancha urbana (PONTUAL, 2001)”. “Mancha urbana” 

é a expressão dada pela autora ao aspecto urbano que foi tomando a capital mediante o seu 

crescimento não planejado. 

Outra mudança fundamental do Recife da década de 40, no século XX, é conferida 

através de alterações contínuas e cada vez mais visíveis no comportamento social do povo. As 

relações entre os indivíduos que habitavam o Recife dessa época vão galgando novas formas 

de convivências, assumindo cada vez mais feições impessoais e autônomas em meio a um 

conjunto de transformações que representou esse período, não só em face ao crescimento 

demográfico e urbanístico, que inaugurou uma nova fase, em um novo dinamismo, mas 

também frente ao efeito de uma diversidade de funções sociais, numa nova divisão social de 

trabalho. Como verificamos a seguir: 

 

À nostalgia ecológica, tão presente neste momento, na fala dos urbanistas e 

jornalistas, falando da cidade naturalizada no passado à qual todos faziam 

recorrência como parâmetro do bem-viver, agrega-se a nostalgia da cidade, fundada 

na cultura conservadora da cana-de-açúcar, transformada (...) na sede da economia 

monetária e da crescente divisão do trabalho, marcada pela impessoalidade e 

individualidade; prenhe, portanto, de relações humanas estranhas, misturadas às 

familiares. Difícil assimilar tal cidade e manter-se reconhecido como participante e 

finalidade de sua existência (Ibidem). 

 

Em tais contextos sociais e interpessoais da década de 40 do século XX estava inserido 

o Recife onde Porpino passou a morar, ainda no período de sua infância, em decorrência do 

falecimento precoce de seus pais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Abaixo a imagem do primeiro local de moradia de Porpino em Recife. O pátio do 
Terço, no bairro de São José. Ao centro, a Igreja de Nossa Senhora do Terço.  

 

 
Imagem 14: Pátio do Terço, Bairro de São José, Recife-PE. Década de 40, século XX. Primeiro 

endereço de Porpino no Recife. Ao fundo a Igreja Nossa Senhora do Terço, erguida em 1710
9
. 

 

Mas, como Porpino mesma afirma, ela não sentiu a perda de seus genitores por ser 

ainda muito nova e por não ter desenvolvido nenhuma estrutura relacional e afetiva que viesse 

constituir um sentimento estabelecido. Experimentou a dor do sentimento da morte já a partir 

do falecimento de outra pessoa com quem não tinha vínculos consanguíneos, de fora de seu 

núcleo familiar de origem, transcendendo o sentimento para outro grupo familiar, com laços 

recém-constituídos, não pelo sangue, mas pela relação de afetividade. Uma parte dessa 

relação foi interrompida antes mesmo que se desenvolvesse, embora tenha tido certa 

consistência por causa do início de determinado grau de afeto que surgiu em relação às filhas 

biológicas de sua mãe de criação, a Sra. Júlia. Ela preservou e deu continuidade a novos laços 

afetivos, e manteve a criação de Porpino até a sua idade adulta. 

A fase inicial de sua vida, embora fosse ainda inconsciente, favoreceu a adaptação de 

Porpino ao seu novo ambiente. Um novo grupo social cuidou dela e garantiu as condições 

necessárias para seu crescimento e desenvolvimento da sua individualidade. Elias defende que 

a criança tem um potencial de adaptação muito maior do que o adulto, que passa a perder a 

partir do desenvolvimento de sua personalidade. Não obstante, isso só não basta, uma vez que 

a criança também precisa de alguém que constitua com ela uma estrutura relacional para 

garantir sua vida e sua evolução. Elias ressalta que “a criança não é apenas maleável ou 

                                                             
9
 Fonte: http://www.online-

instagram.com/user/pernambuco_arcaico/1904906654/1061985206700465469_1904906654  

http://www.online-instagram.com/user/pernambuco_arcaico/1904906654/1061985206700465469_1904906654
http://www.online-instagram.com/user/pernambuco_arcaico/1904906654/1061985206700465469_1904906654
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adaptável em grau muito maior do que os adultos. Ela precisa ser adaptada pelo outro, precisa 

da sociedade para se tornar fisicamente adulta” (ELIAS, 1994, p. 30). 

A reformulação das estruturas relacionais e afetivas para a formação do autodomínio 

psíquico de Porpino estava no momento crucial de sua vida. Fundava-se, pela segunda vez a 

sua base nuclear, um grupo de pessoas, ocupando de uma característica mais ou menos 

familiar para garantir todo o processo de crescimento e desenvolvimento no curso da 

composição de sua personalidade. 

No início de sua vida, Porpino sofreu a perda de cinco pessoas num espaço curto de 

tempo. Sua mãe, seu pai, seu irmão e as duas filhas da pessoa que viria a ser, pelas 

circunstâncias, a sua mãe de criação. Esta cuidou dela na fase da infância, adolescência e no 

início de sua fase adulta, ou seja, em todo o processo de seu crescimento físico e em boa parte 

da formação psíquica. 

O amparo e a afetividade adquirida em sua infância por essa família lhe garantiu a 

continuidade de sua própria existência, pois Porpino teve que superar, mesmo no início de sua 

infância, determinadas contradições sociais de onde se originou. Não só aquelas provenientes 

de privações circunstanciais de sua família biológica, mas também das crendices culturais e 

mitológicas das próprias pessoas da comunidade local, no entorno do engenho, desse 

município do interior. Entre essas pessoas se encontrava também uma tia de Porpino. 

 

Minha tia que era irmã do meu pai, ela não quis me criar. Quando minha mãe 

morreu e meu pai adoeceu [voz embargada pela emoção], ela não quis porque disse 

que minha mãe havia morrido de uma doença, aí depois eu soube que..., no interior 

tem essas coisas. Minha mãe criava uma cabra e uma pessoa passou pediu a cabra 

e ela não quis dar, então jogaram uma praga. Porque minha mãe morreu com uma 

dor de cabeça..., mas, isso era doença, né? Porque o povo do interior, né? Ai disse 

que minha mãe morreu de uma praga e minha tia não ia me criar porque isso era 

uma maldição e se me criasse essa praga ia pra ela. 

 

Neste relato, Porpino fala de forma emocionada dessa passagem marcante de sua vida. 

A sua mãe de criação, por sua vez, não gostava das pessoas de sua família, não 

concordava com a aproximação entre Porpino e os parentes que lhe restaram devido aquele 

episódio e à atitude de rejeição por parte de sua tia paterna. 
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Porpino relata que num determinado dia estava sentada na sua cadeirinha de criança, 

na calçada em frente à residência onde morava, quando uma mulher se aproximou dela e lhe 

deu um beijo. Então, sua mãe de criação colocou-a para dentro de casa, por ter ficado bastante 

irritada. Posteriormente, ela tomou conhecimento de que essa mulher que lhe havia beijado se 

tratava de sua tia paterna, que no passado a rejeitou. 

A seguir a imagem de Porpino criança, na calçada da casa em que morou, no bairro de 

São José, em Recife. 

 
 

Imagem 15: Severina Porpino criança, década de 40, século XX. Fonte: acervo pessoal, 2015. 

 

Tais crendices sociais desenvolvidas numa comunidade, como meras imagens 

reticulares, formam-se e perpetuam-se na autoimagem dos indivíduos que compõem esse 

meio social e são produtos de determinados valores que se constroem pelos aspectos culturais 

de uma determinada época. Essas crendices não se traduzem de forma aparente nem imediata 

e, provavelmente, muito menos correspondem às nossas expectativas. Necessitamos de 

determinado esforço para um entendimento além do certo ou do errado, que devem ser 

compreendidos como parte de um contexto social que supriria os anseios e as expectativas dos 

seus integrantes, impedindo, dessa forma, que fossem apenas condenados como práticas e 

costumes equivocados de suas próprias imaginações. Como defende Elias, ao afirmar que: 

 

(...) determinados costumes estavam enraizados e deixa claro que devem ser 

compreendidos não apenas como algo “negativo”, como “falta de civilização” ou de 
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“conhecimento” (como é tão fácil supor de nosso ponto de vista), mas como algo 

que atendia as necessidades dessas pessoas e que parecia importante e necessário 

exatamente dessa forma (ELIAS, 2011, p. 78). 

 

As práticas, os costumes, os hábitos e as crenças serviam e figuravam nas relações da 

sociedade de Vitória de Santo Antão num período da década de trinta do século passado e 

gravitavam em meio às intercorrespondências dos indivíduos daquela localidade regional, 

preservados por meio desses e outros costumes tradicionais, valores, sentidos e significados 

desdobrados e conservados pela unidade social do município. 

Entretanto, no período em que viveu no seio da família de criação, Porpino declara que 

foi o melhor momento da sua vida. Viveu com certo conforto e atenção dados, 

principalmente, pela sua mãe de criação, a Sra. Júlia, além do seu filho mais novo e da sua 

madrinha de crisma. 

 

Não tive nenhuma frustração. Tive de tudo que quis. Com treze anos eu era sócia do 

Sport [clube de futebol do Recife]. Tive muita liberdade, essa minha mãe de criação 

me deu tudo que eu precisava. Ela gostava muito de mim! Se eu ficasse doente, ela 

se aperreava! Teve-me muito junto a dela. Deu-me muita autonomia. Ela não saía 

muito, porque era doente. A gente só ia ao cinema. Quando ela ficava doente, eu era 

quem cuidava de tudo. Ela ficou dez dias doente, e eu fiquei ao lado dela. Quase 

não comi e nem dormi direito. Enquanto ela não melhorasse, eu não saía do lado 

dela. Eu chamava o médico, ele vinha em casa. Era o médico da família. Quando 

tirava o sangue dela, eu era quem ia ao laboratório, quando chegava do colégio 

(...). Ela cuidou de mim, e eu cuidei dela. Quando as filhas dela morreram, ela ficou 

muito só, e eu fui quem fiquei com ela.  

 

A relação constituída entre Porpino e os demais membros da sua segunda família e, 

principalmente, entre ela e sua mãe de criação, se construiu por vínculos afetivos, estruturados 

por um processo de convivência. Tal relação entre Porpino e sua segunda mãe desdobrou o 

processo de formação da sua personalidade, em que se destacou um fenômeno determinante 

em sua vida: um comportamento de autonomia, que se constituiu como um comportamento 

cada vez mais presente em seu caráter, no processo de sua formação humana. Uma 

característica que se fez pela relação de afetividade entre Porpino e a sua mãe de criação e que 

se desdobrou não só no período de sua infância, mas também ao longo de toda a sua 

adolescência e início da sua fase adulta, tomando-se, assim, parte definitiva de sua 

personalidade. 
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Segundo Porpino, foi pela força de vontade de sua mãe de criação que ela viveu toda a 

sua existência na capital e não no interior, no engenho onde trabalhavam e moravam o marido 

da Sr. Júlia e os filhos homens que lhe restaram. Eles vinham para a capital esporadicamente, 

mas, quando apareciam, passavam, segundo Porpino, em torno de um mês. Não permaneciam 

por mais tempo, porque precisavam voltar para trabalhar. Percebe-se na firmeza de sua 

vontade que a autonomia era algo que já existia nas características da individualidade da sua 

mãe de criação e, por isso, pelo processo de sua relação com ela, Porpino constituía em si uma 

mudança de hábito no processo de formação do seu domínio psíquico. 

Além de sua mãe de criação, Porpino ainda tinha duas madrinhas; uma de crisma, a 

Sra. Emília, que também era sua vizinha e quem se preocupou em fazer com que Porpino 

fosse para a escola, sendo responsável até pela sua matrícula; e a outra, de batismo, a Sra. 

Maria José, esposa do filho mais velho da Sra. Júlia. 

A relação de Porpino com os integrantes da família onde vivia era definida pelo laço 

mais forte, uma vez já dito, com sua mãe de criação (a Sra. Júlia). Havia pouco contato com o 

marido dela, que vivia no interior junto aos demais filhos. O mesmo veio a falecer, 

posteriormente, e antes da sua mãe. Com relação aos dois filhos, com o mais velho houve uma 

relação relativa, porque, além de não morar na capital, havia uma proximidade esporádica 

entre eles, logo no início da sua vida. Ela diz que “ele era muito voltado para o trabalho e 

para o dinheiro”. Não obstante, essa relação ao filho mais velho foi instável, porque eles 

chegaram a constituir, inicialmente, um determinado vínculo relacional. Esse filho mais velho 

era quem a levava, frequentemente, para o campo de futebol e a associou ao Sport Club do 

Recife, quando ela tinha treze anos de idade. Além de desenvolver uma determinada relação 

de afetividade, segundo Porpino, isso contribuiu para que surgisse nela uma das principais 

paixões da sua vida, que é amor por esse clube esportivo. No entanto, o filho mais velho de 

Dona Júlia foi gradativamente esfriando a sua relação com Porpino, devido à aproximação do 

filho mais novo. Este último esteve mais presente na residência onde ela morava e saiu 

conquistando cada vez mais proximidade com a mesma, o que provocou o distanciamento do 

primeiro. Embora, a afetividade sólida que Porpino constituiu nesta família foi com sua mãe 

de criação. 

Porpino comenta que havia, no interior desse grupo familiar, uma animosidade entre 

os dois irmãos devido à ambição do mais velho por causa de dinheiro e de herança da família, 
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o que, com o passar do tempo, dissuadiu-a cada vez mais de reivindicar para si qualquer 

direito a essa herança. Segundo Porpino: 

 

Numa ocasião eu estava assim, com ela [a mãe de criação] na janela de casa, e 

chegou um advogado. Ele era o advogado da família. Esse advogado disse assim: 

“É essa menina que a senhora quer proteger, amparar?”, quando ele disse isso, era 

legalmente, né? E ela disse: “É!”, e eu tenho certeza que foi feito alguma coisa, um 

testamento. Mas, aí faltou eu dizer..., os dois [filhos da mãe de criação] brigavam 

muito! Por riqueza, por herança. O pai parece que passou [os direitos] para um, 

não passou para o outro. Havia uma animosidade entre os irmãos. 

 

Em razão dessa falta de direitos de Porpino, havia uma estabilidade provisória 

mantendo-a garantida por conveniência daquele momento, apenas em decorrência da relação 

afetiva construída com sua mãe de criação, a Sra. Júlia. 

Ela sempre foi consciente de que a segunda família, por mais abertura que tivesse, não 

era a sua família de origem. Por isso em razão de ter tido uma relação familiar que fomentava 

uma autonomia precoce, ao longo da trajetória entre a sua infância e adolescência, foi 

constituindo em si uma curiosidade por descobrir quem eram os seus parentes biológicos. 

Então, por volta de 1954, ao saber que seus primos, os filhos de sua tia, haviam se mudado 

para o Recife, ela, contando na ocasião com apenas dezesseis anos de idade, ao sair da escola 

onde estudava e de forma escondida, foi até a residência deles para conhecê-los e procurar 

respostas para muitas das suas dúvidas e curiosidades. 

 

Eles eram moradores do engenho. Quando eu fui conhecê-los, tinha dezesseis anos. 

Mas minha tia continuou por lá. Quem veio morar aqui foram meus primos, os 

filhos dela. Um dos primos era dono de um carro de som (Pereira Propaganda), e 

morava em Casa Amarela. Eu fui escondida, quando saí do colégio. Porque era 

uma coisa minha, particular, entende? Eu tinha esse desejo em conhecê-los, quem 

eles eram. Depois eu viajei com dezessete anos para o engenho, conheci minha tia 

que, ao me ver, se ajoelhou, pedindo perdão, dizendo que era ignorante naquela 

época, que a perdoasse. Mas, fui só uma vez, nunca mais voltei. 

 

O cuidado e o afeto de sua mãe de criação e também das filhas falecidas para com 

Porpino foram vitais para a continuidade de sua existência e a formação de sua personalidade. 

Não obstante, Porpino, em função das formas específicas que a modelaram durante o seu 

crescimento no seio dessa família, não correspondeu sempre às expectativas da sua mãe de 

criação. Não só pela força de suas iniciativas, mas também pela sua forma própria de se expor 

diante da vida. Determinadas situações estavam fora do alcance de sua segunda mãe, como, 
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por exemplo, as intervenções externas que sua filha de criação pudesse sofrer. Exemplo disso 

foi a aproximação da tia legítima, que beijou Porpino na calçada, em frente a casa onde 

morava, e também o interesse de sua filha de criação em querer conhecer os membros de sua 

família biológica, mesmo de forma escondida, apesar de ter crescido em um ambiente de 

liberdade e autonomia. 

Muitas vezes os desejos de quem cria e educa os seus dependentes não garante 

determinados resultados esperados. Elias afirma que: 

 

(...) a maneira como a personalidade em crescimento é modelada em casos 

particulares, como essa incessante interação social entre os sentimentos, hábitos e 

reações de pais e filhos é, no momento, em grande parte imprevisível e incalculável 

(ELIAS, 2011, p. 180). 

 

Um resultado em decorrência da liberdade e da autonomia que a Sra. Júlia houvesse 

dado a sua filha de criação, mas que não contemplasse a plenitude de sua existência. Porque, 

provavelmente, segundo a própria Porpino, em algumas passagens da sua entrevista, ela diz 

que não se sentia parte do mundo das pessoas com quem convivia. Principalmente nos 

ambientes sociais, como no caso da escola onde estudava. 

 

Eu estudava em colégio de freiras. Aqui pra nós, freiras é um povo muito 

interesseiro! São muito frias. Só tratam bem os alunos na frente dos pais. Elas 

nunca souberam quem era que fazia a minha matrícula. Esse colégio era um dos 

melhores colégios daqui [do Estado], Colégio Nossa Senhora do Carmo. Era um 

colégio de gente rica. Eu só tinha contato com as minhas colegas lá no próprio 

colégio. Mas, eu tinha a clareza de que eu era diferente daquele povo. Embora 

tivesse todas as regalias naquela época, eu tinha uma interrogação do meu futuro. 

 

A seguir a imagem do Colégio Nossa Senhora do Carmo, escola em que Porpino 

formou como professora, Recife (1959). 

 
 

Imagem 16: Colégio Nossa Senhora do Carmo, década de 50, século XX – Severina Porpino é a última 

estudante à direita da segunda fileira; Fonte: acervo pessoal, 2015. 
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Porpino não só não se sentia parte do mundo daquelas pessoas, como também tinha 

aflições e angústias causadas pelas incertezas sobre o seu futuro. Além de se sentir diferente 

daquelas pessoas e, de certa forma, sentir-se estranha no mundo delas, não se sentia com 

garantias para a sua vida futura. O tecido social daquela rede relacional de indivíduos não lhe 

transmitia confiança. Isso a inquietava. 

Mesmo assim, Porpino concluiu os seus estudos e formou-se professora de nível 

médio. Como ela mesma diz: “Eu sentia a necessidade de estudar”. Segundo ela, mesmo que 

ninguém a mandasse, ela se sentia na obrigação de se preparar e não deixar que os fatos 

acontecessem por si sós. Em razão da não identificação com as pessoas daquela sociedade 

com quem se relacionava apenas no espaço escolar. E, também, possa ser pela falta de 

reconhecimento por parte de alguns membros que se encontravam na sua família, como a 

indiferença por parte do filho mais velho da Sra. Júlia. Junto a isso, havia ainda a animosidade 

dele com o outro filho e herdeiro biológico por causa da ambição do primeiro. 

Abaixo uma imagem frontal do Colégio Nossa Senhora do Carmo, onde Porpino 

estudou e formou-se professora. 

 
 

Imagem 17: Colégio Nossa Senhora do Carmo, onde Porpino se formou professora
10

. 

 

Constata-se que as contradições do seio dessa família foram consequência dos 

conflitos frequentes entre os filhos da Sra. Júlia, a vida solitária e doentia da sua mãe de 

criação, juntamente ao comportamento excludente e fechado da alta sociedade do Recife das 

décadas de quarenta e cinquenta do século passado. Segundo Pontual, uma sociedade de 

pessoas cada vez mais individualistas, “prenhe, portanto, de relações humanas estranhas, 

                                                             
10

 Fonte: https://www.flickr.com/photos/fernandopangare/5999603647  

https://www.flickr.com/photos/fernandopangare/5999603647
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misturadas às familiares” (PONTUAL, 2001). Sociedade esta em que Porpino conviveu, 

relacionando-se com as pessoas mediante a imposição da frequência escolar. 

Todos esses fatores despertaram em Porpino a preocupação com o futuro. Inclusive, o 

medo de que a sua mãe de criação morresse antes de sua formação escolar e profissional, o 

que provocou nela uma determinação em face ao ambiente incerto que se contextualizava 

naquele período da sua vida. Esse medo fez com que Porpino desenvolvesse uma consciência 

diferenciada daquele mundo social de indivíduos relacionados a ela, por não promover a 

menor confiança, por não lhe dar nenhuma garantia de segurança para a sua vida. Assim, 

descortinou para Porpino a tensão de um futuro incerto. 

Diante desse panorama, tem-se uma ideia da sociedade pernambucana da época em 

que Porpino estudou e alcançou sua formação profissional, formação esta que foi fruto das 

ofertas da sociedade daquele período, apesar de ela crescido numa família bem situada 

economicamente e que possibilitou que ela estudasse num dos melhores colégios da Capital. 

Mas, é preciso perceber, sobretudo, os esforços solitários que ela teve que fazer frente às 

adversidades daquele momento da sua vida, com um panorama obscuro que se apresentava 

para si, impedindo que fraquejasse, e numa circunstância em que a sua própria mãe de 

criação, naquele momento, não podia mais continuar a lhe amparar pelo fato de ser doente. 

Portanto, mediante o exposto, considero ser importante fazer destacar o perfil social do 

povo pernambucano frente ao progresso escolar de Porpino. Segundo o censo demográfico de 

1960, ano em que Porpino se encontrava recém-formada, Pernambuco enumerava um 

quantitativo de 4.080.601 habitantes. 

Dentre esses quatro milhões, Porpino se encontrava entre os 3.428.185 considerados 

pernambucanos natos. Desses 3,4 milhões de pernambucanos, ela estava entre os 1.276.906 

conterrâneos que sabiam ler e escrever, o que significava que ela estava entre apenas um terço 

dos pernambucanos que aqui viviam e que podiam se comunicar pela linguagem escrita, 

estando excluídos, com isso, os outros dois terços da população das possibilidades de um 

universo mais articulado e compreensível, entre as pessoas quem se inter-relacionavam. 

Desses 1,2 milhões de pessoas que liam e escreviam Porpino já fazia parte de um grupo seleto 

de 25.598 pessoas que haviam concluído o segundo ciclo, do médio, ou seja, o que seria o 

terceiro ano do ensino médio, daquela época. No entanto, desses 25,5 mil que haviam 

concluído, ela fazia parte das 13.663 pessoas do gênero feminino. Por fim, dessas 13,6 mil 

mulheres, ela fez parte das 10.145 estudantes que no segundo ciclo optou pelo curso 
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profissionalizante normal ou pedagógico, como era conhecido na época (IBGE, 1960), 

tornando-se, assim, uma professora de nível médio. 

Percebe-se que nessa época a maioria das estudantes, ao concluir o nível médio, 

optava pela formação no magistério, uma vez que a oferta dessa profissão dava mais 

oportunidade para as mulheres exercerem uma função de trabalho e conquistar mais espaço, 

ainda que limitado, na sociedade brasileira daquele período histórico. 

Feito esse registro, é importante perceber as relações entre Porpino e sua família, e 

também entre ela e o grupo escolar de que fazia parte, os quais contribuíram para que 

determinada modelagem fortalecesse o domínio de si própria, tornando-a cada vez mais 

consciente, o que promoveu determinadas decisões sobre que direção tomar. Porque, a 

princípio, antes que se propagassem as suas relações interdependentes, tanto na escola como 

no grupo familiar, Porpino não sabia ao certo o que viria a ser quando crescesse e se tornasse 

adulta. Portanto, muito menos ela havia planejado. 

Tais relações mediante esses grupos sociais dos quais ela fez parte, bem como a 

formação no magistério, de oferta ainda tão restrita por essa sociedade nesse período, foram 

imprescindíveis para que surgisse nela uma singularidade própria, mesmo tendo sido criada 

em meio a uma família mais favorecida e tido acesso a uma formação profissional oferecida 

pela sociedade dessa época. 

A escola e a família foram os grupos sociais fundamentais para o processo de 

formação da personalidade de Porpino, a partir das experiências adquiridas por esses espaços 

de vivências e relações, modeladas nela da infância à fase adulta para se tornar um espírito 

diferenciado dos exemplos constitutivos daqueles indivíduos que se inter-relacionavam com 

ela. Devido ao desdobramento da sua formação psicológica, fruto das exigências externas, é 

que compôs o rigor do perfil de sua consciência, que, de certa forma, pôde ter promovido uma 

maturação precoce da sua personalidade em razão das expectativas e preocupações que 

gravitavam na sua mente, no processo de formação da sua individualidade até o início de sua 

fase adulta. 

Segundo Elias: 

 
(...) somente no homem a ampliação e a maleabilidade das funções relacionais são 

tão grandes que cada ser humano necessita de vários anos para moldar sua 

autorregulação por outras pessoas - uma moldagem social que o faz assumir uma 

forma especificamente humana. O que falta ao homem em termos de 
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predeterminação hereditária, em seu trato com os outros seres, tem que ser 

substituído por uma determinação social, uma moldagem sociogênica das funções 

psíquicas. 

Assim, o fato de a forma assumida pelas funções psíquicas de uma pessoa não poder 

jamais ser deduzida exclusivamente de sua constituição hereditária, decorrendo, na 

verdade, do modo pelo qual ela se constitui conjuntamente com outras pessoas, da 

estrutura da sociedade em que o indivíduo cresce, explica-se, enfim, por uma 

peculiaridade da própria natureza humana: o grau bastante elevado em que a 

autorregulação humana está livre do controle de mecanismos reflexos hereditários. 

A existência dessa liberdade é bastante conhecida, embora tenhamos apenas uma 

pálida compreensão de suas origens na história natural. Graças a ela, o manejo das 

relações pelo indivíduo permite e também exige um grau de moldagem social muito 

superior ao de outros animais. Graças a essa moldagem social, a estrutura do 

comportamento, a forma de autorregulação em relação aos outros, é mais 

diversificada no homem do que em todos os outros animais; e graças a ela essa 

autorregulação torna-se, em suma, mais "individual" (ELIAS, 1994, p. 38). 

 

Graças ao conjunto dos grupos sociais com quem Porpino conviveu e às pessoas com 

as quais ela se relacionou na vida e às quais correspondeu com a autorregulação de sua 

personalidade, mediante o seu processo de crescimento, ela fez parte do conjunto social de 

sua história e do lugar onde viveu, sendo, contudo, diferente das outras pessoas por ter uma 

personalidade própria, individual. 

A seguir imagem de Porpino, contemporânea a fase em que saiu da casa da sua mãe de 

criação e, com pouco tempo depois, se casou. 

 
Imagem 18: Porpino na fase adulta; Fonte: acervo pessoal, 2015. 

 

Uma vez constituída adulta, de caráter individual desenvolvida e, ao mesmo tempo, 

tendo uma profissão, docente, Porpino decide ir trabalhar. Em 1958, ela havia se formado, aos 

20 anos, e em 1959, assume o primeiro emprego como professora. Nessa época, o então 
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governador de Pernambuco era o Sr. Cid Sampaio. Ele havia aberto vagas para a função de 

docente, e como o critério da época era ainda por indicação, ela buscou o apoio de um padre 

da localidade (padre Oscar) para que fizesse uma carta de recomendação. 

 

A secretária de educação havia me dito que eu não ia aceitar a vaga, por ser em 

San Martin [bairro do Recife distante da sua casa]. Mas eu disse que queria. Fui 

professora excedente e trabalhei perto da Chesf. Depois, com a ajuda de uma 

amiga, descobri que estava tendo vaga para professora em Jaboatão, então eu optei 

por ir trabalhar lá, pois a condução que me levava saía perto da minha casa. 

 

Após ter trabalhado por quatro anos, em 1963 Porpino se inscreve em outro concurso 

para professora do Estado. Nesse período, o governador havia mudado, era o Sr. Miguel 

Arraes, cujo governo foi interrompido devido ao golpe militar de 1964. Sua decisão por 

disputar um novo concurso desagradou sua mãe, Júlia, que se opôs ao fato de ela ter um 

segundo emprego. 

 

Ela não queria, não queria que eu fizesse. Aí o filho dela disse: “mas, Bibi...” 

[apelido de Porpino na época]. Não, eu vou fazer o concurso. Eu sei que foi uma 

confusão!... Mas eu fiz. Passei logo com uma nota boa. O governador Miguel 

Arraes nomeou todo mundo que tinha passado. Fui trabalhar numa escolinha 

pequena, na Igreja da Penha [bairro de São José, próximo a sua casa]. 

 

Em maio de 1963, ela foi aprovada, e em dezembro do mesmo ano ela foi nomeada, 

passando a trabalhar em fevereiro do ano seguinte, em 1964, um mês anterior ao golpe 

militar, o que para Porpino foi um fato imperceptível, uma vez que em nada afetou o seu 

cotidiano. 

 

Eu era muito ingênua nessa época. Fui receber o meu pagamento no dia da 

“revolução” [31 de março]. Porque nessa época a data do pagamento saía no 

Diário Oficial. E era na Secretaria da Fazenda. Então, eu passei em frente ao 

palácio do governo, estavam aqueles soldados com canhão! Eu morava em frente 

ao quartel, mas não tinha essa noção. Eu era despolitizada. Era despolitizada por 

conta da família, família de engenho [justifica]. 

 

No entanto, um fato muito importante ocorreu em outubro de 1963. A sua mãe de 

criação, Sra. Júlia, faleceu, fato que impôs a saída dela da casa onde morou. 
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Fui morar na casa de uma colega de trabalho. Ela alugava quartos. No dia em que 

me mudei da casa da família que me criou até a casa da minha colega, eu fui 

chorando. Porque era a minha casa, eu sentia, da família que me criou. Eu não quis 

ficar com eles, não quis. Porque eu não quis essa dependência. Queria ficar só. Eu 

já tinha dois salários, né? 

  

Esse momento foi o período em que Porpino se encontrava completamente 

desvinculada daqueles que, de certa forma, conviveram com ela. 

 

Eu fui morar na casa da minha colega, fui muito bem recebida. Mas lá foi onde 

houve toda a mudança da minha vida. Lá havia um rapaz que já estava para se 

mudar. Então, foi com quem eu me casei. Esse meu sobrenome, Porpino, vem dele. 

Faz parte de uma família que na Rua Santa Rita [bairro de São José] tinham cinco 

lojas. Eles eram comerciantes. Meu sogro era gerente da loja e ele trabalhava lá. 

Eles eram todos de Guarabira, Paraíba. Eu me casei logo, porque eu não gostava 

de morar ali. Eu queria ter a minha casa e ali tinha muitos rapazes e moças, 

entendeu? Eu acho que era a questão da família. Conheci logo minha sogra e meu 

sogro. “Oxente... [gíria]” eles ficaram encantados! Namorei por três meses e me 

casei. Casei em janeiro de 1965. Então entrei numa roubada [risos]. Tinha uma 

coisa que eu não havia percebido. A bebida! Ai, ele bebia, viu? Só que ele bebia, 

prejudicava, porque quando ele bebia se transformava. 

 

Em menos de dois anos a vida de Porpino muda radicalmente. E a partir da segunda 

metade de 1963, a vida dela se dinamizou rapidamente, porque em maio desse mesmo ano ela 

passou no segundo concurso da sua profissão, e em outubro morre sua mãe de criação. Em 

dezembro, é nomeada pelo governo do Estado; em fevereiro de 1964, assume o seu segundo 

trabalho; em agosto desse mesmo ano, muda de endereço e logo conhece uma pessoa com 

quem vai se casar, em janeiro de 1965, e com quem convive por cinquenta anos. 

É de grande relevância situar os momentos decorridos por Porpino em seu passado, 

para que houvesse a possibilidade, inclusive, de articular o entendimento sobre os 

acontecimentos da sua vida e o contexto social da sua contemporaneidade, pela trajetória da 

sua história. 

Ao orientar sobre um trabalho de pesquisa, Thompson (1992) indica, “(...) procure 

datar os eventos fixando o tempo relativamente à idade dos informantes, ou a uma etapa de 

sua vida, tais como casamento, ou determinado emprego, ou casa” (THOMPSON, 1992, p. 

262). 

Ao se casar, sua vida se apresenta em uma nova situação que, segundo ela, foi para 

pior. 
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Depois eu soube que meus sogros vieram de Guarabira pra cá por causa dele. Meu 

sogro veio na frente, e minha sogra veio depois. As tias dele, que eram pessoas 

finas, me disseram depois: “Minha filha, se nós a tivéssemos conhecido antes, 

tínhamos lhe avisado”. Porque ele se tornou um alcoólatra. Eu casei em janeiro e 

logo engravidei. Quando foi em julho, ele aprontou uma que me desconheceu, 

desconheceu minha sogra, quis bater em meu sogro, que correu para a loja do 

primo dele. E foi esse primo que interveio. E ele foi preso na delegacia da Rua do 

Aragão [no Recife]. Foi uma vergonha tão grande! Eu não estava acostumada com 

aquilo. Minha sogra estava com um olho roxo [relata emocionada], mas ela queria 

libertá-lo, o comissário agressivo disse tanto desaforo a ela: “...não está vendo o 

que ele fez com a senhora? E mesmo assim insiste em soltá-lo”. Então, ele foi solto 

por intermédio de um oficial de justiça. 

 

No processo de mudança de sua vida, no início de sua fase adulta, ela foi impactada 

por uma situação que jamais vivera, e por isso, ao mesmo tempo, não sabia como lidar com 

tal problema. A desilusão causada por um rapaz elegante, de “boa família”, não demorou a 

chegar, estando ela, no entanto, numa fase em que já se encontrava casada e grávida do 

primeiro filho. 

 

Eu gostava muito dos meus sogros. Cuidaram muito bem de mim. Foram os pais que 

eu não tive. Quando eu fui ter meu filho na maternidade, minha sogra deixou a casa 

dela pra ficar cuidando de mim. Então, mediante confusão, para meus sogros não 

saírem da casa onde estavam. Eu me mudei com meu esposo, e fomos morar na Rua 

Imperial, na entrada do Coque (favela do Recife). Você sabe onde é o Coque? Eu 

havia combinado com ele que eu iria pagar o aluguel e ele iria fazer a feira, coisa 

que ele nunca fez. Minha sogra era quem mandava de tudo [para cumprir o papel 

dele]. Certo dia de feriado, eu estava terminando meu banho, quando ele chegou. 

Ele chegou bêbado e quis me bater com a descarga do sanitário, que nessa época 

era de ferro. Logo me vesti e sai pela rua correndo. No início dessa rua que eu 

morava tinha um vizinho que conheceu a família que me criou. Então foi quem me 

acudiu e me colocou pra dentro da casa. Quando ele chegou, o meu vizinho puxou a 

peixeira e disse: “Venha que eu tenho isso aqui pra você!”. 

      

Porpino chegou a tentar se separar, mas o esposo, por um lado, prometia mudar, e sua 

sogra, por outro lado, pedia de joelhos que a nora não o abandonasse. Já o sogro, no 

nascimento do terceiro filho de Porpino, abdicou de continuar vivendo tal drama, decidindo ir 

embora, sem dizer para onde iria. Apesar dessa atitude, passou sempre a enviar uma ajuda 

para a nora através do primo do marido de Porpino, o dono da loja da Rua Santa Rita. Antes 

de ir, ele havia acertado tudo com ela. 

Outros fatores agravaram ainda mais a vida de Porpino. Ela era obrigada a ter que ficar 

vez por outra se mudando. Primeiro, em Jardim São Paulo, depois, em Casa Amarela, ambos 
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bairros do Recife, por causa das confusões que o marido criava nos lugares onde passava a 

viver. Ela ainda tinha que não falar com as pessoas, por imposição dele, e era obrigada a não 

fazer nenhum tipo de amizade. 

 

Em Casa Amarela, um filho meu estava doente. Então, eu fui buscar um remédio, e 

ele perguntou pra onde eu tinha ido. E eu disse que tinha ido atrás de um remédio. 

Nesse momento, ele jogou uma lata de manteiga, que na época era de metal, 

batendo em mim, que abriu a minha cabeça. Eu senti aquilo quente na minha 

cabeça. Eu não pensava que era sangue. Quando eu fui à farmácia, a moça me 

disse: “D. Bibi, a senhora vai ter que ir pra a Restauração” (hospital público do 

Recife). Quando ela disse isso, me deu uma raiva! Que eu pensava na vergonha que 

ia passar. 

 

Ela, ao se casar, passou a viver em um estado de violência, reduzida a uma condição 

humilhante como ser humano, sob a tirania de um comportamento machista, que nesse 

período, década de sessenta e setenta do século XX, possibilitava-lhe poucas chances de 

superação, uma vez que a prevalência da suposta superioridade do homem sobre a mulher era 

apresentada como uma situação quase legalizada no status quo da sociedade brasileira desse 

período. 

 

A sociedade mostra ser complacente com a dominação masculina ao reproduzir 

historicamente atributos sobre os sexos, haja vista que os sujeitos estão inseridos em 

uma realidade hegemônica que defende e propaga esse discurso (...) tendo como 

agentes principais (que reproduzem estes ideais) a família, a igreja, a escola e o 

Estado (...) a violência contra a mulher deriva das concepções tradicionais do 

poderio do homem sobre a mulher. Isso nos remete à ideia de uma sociedade 

patriarcal, fortemente subposta à dominação masculina (NETTO; SOUZA; FREIRE, 

2014, p. 02).     

 

A mesma não tinha uma família em que pudesse se apoiar, representações sociais que 

pudesse ter como referências, nem mesmo instituições públicas e governamentais para 

protegê-la. A sociedade até então considerava a submissão da mulher frente ao homem, pelo 

aliciamento familiar, religioso ou através da modelação escolar, devido ao papel funcional 

que a mulher deveria ter na sociedade e na família. 

Não obstante, mesmo que numericamente pequenos e ainda pouco articulados, grupos 

sociais que buscavam reagir à tamanha opressão de gênero na sociedade e também nos seios 
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familiares estavam presentes nessa época, buscando por determinados espaços e relações que 

desdobrassem consistentes possibilidades de mudança. 

 

No Brasil, durante as décadas de 1960 e 1970, diversas feministas, militantes 

políticas e intelectuais que lutavam contra o período da Ditadura Militar uniram suas 

reivindicações às sindicalistas e trabalhadoras de diferentes setores, formando um 

movimento unido de mulheres contra as violações dos direitos humanos. Nesse 

período, iniciou-se a formação de entidades voltadas para o acolhimento de 

mulheres em situação de violência doméstica e por todo o país, diversos grupos de 

ativistas e voluntárias buscavam enfrentar todas as formas de violência (LEANDRO, 

2014, p. 10). 

 

O desdobramento das relações de grupos sociais no combate às diversas formas de 

violência contra a mulher tomou mais força e reconhecimento após o processo de 

democratização do país, favorecendo, destarte, a regulamentação dos direitos e garantias pela 

integridade física e psicológica da mulher. Mas, foi em 2006 que surgiu uma Lei que reuniu 

determinada pauta em função desse propósito: a Lei Maria da Penha. 

 

No plano legal, a violência contra mulheres vem sendo combatida através da Lei 

11.340, de 07/08/2006 (Lei Maria da Penha), legislação específica de proteção à 

violência doméstica e familiar contra mulheres. Tal lei criou mecanismos que 

estabelecem medidas protetivas de urgência em prol da vítima e dispõe sobre a 

criação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e propõe 

uma série de medidas de proteção e assistência por parte do Estado (NETTO; 

SOUZA; FREIRE, 2014, p. 06). 

 

A Lei Maria da Penha foi um grande avanço para o amparo à mulher. Resultado de 

muitas lutas, articulações, relações de indivíduos em grupos, movimentos e instituições 

sociais, que em meio a idas e vindas figurou tal regulamentação. Não obstante, a lei determina 

a punição do infrator, mas ainda está longe de garantir a proteção da vítima ante a violência. 

Segundo as próprias palavras de Porpino, “na época em que morei com a minha mãe 

de criação, eu tinha a liberdade, mas era obediente. Mas na época em que fui casada, era 

submissa e sem liberdade”. Por mais que o seu marido a tenha machucado física e 

psicologicamente, Porpino, por ter tido uma formação mais reservada, numa família 

tradicional, afirma sempre que o que mais lhe atingia, o que mais a “destruiu”, mais por 
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dentro do que por fora, em razão de toda aquela violência, era o sentimento de vergonha e 

constrangimento. 

 

3.2 O processo de individualização 

Em sua obra A sociedade dos indivíduos, Elias desdobrou e conceituou as relações 

entre o indivíduo e a sociedade. Norbert Elias é um teórico sociólogo que estudou a ociedade, 

não como um objeto de natureza genérica ou estática, mas como algo com características 

próprias, em um processo dinâmico, por defender que não existe uma sociedade igual à outra. 

Porque, segundo ele, toda sociedade é específica, por ter ao longo do tempo de sua existência, 

no processo de formação de sua história, construído comportamentos, regras, leis, costumes, 

regularidades e estruturas de relações próprias. Segundo Elias, ela se caracteriza por essas 

especificidades, sendo constituída por indivíduos, sendo que cada um deles é parte integrante, 

resultante e atuante numa sociedade. 

Não obstante, tal definição é resultado de um esforço que esse autor empreendeu na 

busca da superação de um abismo construído mutuamente entre o indivíduo e a sociedade, 

através de teorias diversas, como as sócio-históricas, biológicas, antropológicas, econômicas e 

psicológicas, que procuravam conceituar as representações de sociedade e de indivíduo 

separadamente, negando epistemologicamente os seus papéis significativos entre si. Todas 

essas vertentes têm nos seus fins teóricos um olhar para além do indivíduo, para além do seu 

sentido protagonista no mundo. Ou para além da sociedade, não reconhecendo as articulações 

e configurações em que o indivíduo, junto a outros, desenvolve enquanto grupo ou grupos 

sociais. 

Nessa discussão, Elias polariza mais o debate entre as perspectivas sociais e psíquicas. 

Defende que é necessário avançar teoricamente para atender às necessidades do conhecimento 

humano correspondentes às duas perspectivas de um mesmo campo: o social e o individual 

que, além de inseparáveis, mediam o processo histórico, uma vez que os conceitos até então 

não conseguiram cumprir tal demanda. Destarte, ele demonstra os próprios limites dos 

estudos. 

 

O que nos falta - vamos admiti-lo com franqueza - são modelos conceituais e uma 

visão global mediante os quais possamos tornar compreensível, no pensamento, 

aquilo que vivenciamos diariamente na realidade, mediante os quais possamos 
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compreender de que modo um grande número de indivíduos compõe entre si algo 

maior e diferente de uma coleção de indivíduos isolados: como é que eles formam 

uma "sociedade" e como sucede a essa sociedade poder modificar-se de maneiras 

específicas, ter uma história que segue um curso não pretendido, ou planejado por 

qualquer dos indivíduos que a compõem (ELIAS, 1994, p. 16). 

 

De acordo com o que foi explicitado, o autor defende a necessidade de se desenvolver 

“modelos conceituais” que aprofundem os estudos da realidade no entendimento daquilo que 

compreende por meio da totalidade social correspondente pelas figurações dos indivíduos 

inter-relacionados no curso do processo não planejado da história. 

Com base na observação de Honorato (2004), em razão desse processo constitutivo 

entre o todo e a parte, entre a sociedade e o conjunto dos indivíduos articulados que a 

compõem, decorre a evolução da sociedade em função da caracterização de uma natureza 

cada vez mais específica, através de um processo contínuo de longa duração. A partir de sua 

obra capital, O Processo Civilizador I e II, Elias demonstra isso, através do desdobramento 

histórico e dos processos ininterruptos de relações de interdependências e figurações entre os 

indivíduos na sociedade e que avançaram por movimentos latentes das nações ocidentais, 

mais precisamente dos povos do continente europeu, entre os séculos XIII e XVIII. 

Esse avanço foi motivado em função da correspondência dos controles sociais e dos 

processos de autocontrole dos indivíduos, migrando tais mecanismos do primeiro para o 

segundo, como forma de modelação, num processo evolutivo, repisando, tornando-os cada 

vez mais específicos entre si, através de um processo de várias gerações e formas sociais 

constituídas nos Estados nacionais europeus desse período histórico. Buscou-se 

contextualizar, mediante padrões comportamentais em face de um determinado grau, cada vez 

mais forte, dos mecanismos de controle. Estes geravam determinadas formas de vergonhas e 

constrangimentos em função de uma representação social daquilo que perseguiram por vários 

séculos, reformuladas no processo desse período histórico que viria a ser conceituado como 

civilização. 

Através de um desdobramento maior dos meus estudos sobre o entendimento eliasiano 

sobre indivíduo e sociedade, aproximei-me daquilo que Elias (1994) define ser o processo de 

individualização. Essa concepção me possibilitou entender que toda pessoa, ao nascer, 

percorre um caminho permanente e indeterminado, num processo de crescimento e 

amadurecimento, alcançando uma fase adulta e que prossegue por toda a sua existência. 
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Contudo, esse curso da vida é parte inseparável de um processo maior e anterior ao seu 

surgimento, durante um percurso histórico de longa duração, desdobrado pela sociedade de 

que fez parte. Correspondentemente a esse meu entendimento, Honorato (2004) afirma que: 

 

A individualização é um processo continuo e não planejado, construído nos avanços 

e recuos do processo civilizador individual no qual todos os indivíduos, como fruto 

de um processo civilizador social em construção a longo tempo são automaticamente 

ingressos desde a mais tenra infância, em maior ou menor grau e sucesso. Pois 

nenhum ser humano chega civilizado ao mundo, o individual é obrigatoriamente 

social e vice-versa. Sendo assim, o processo de individualização também é processo 

de civilização e está em fazer-se, está em elaboração numa crescente interação e 

dependência das atividades sociais e psíquicas dos indivíduos no interior das 

configurações (HONORATO, 2004, p. 4).  

 

Dando ênfase ao desdobramento desse conceito eliasiano da individualização, sigo a 

sua apresentação mediada pela categorização dos dados trazidos pelas narrações dos 

entrevistados e que estão associados às características dessa concepção. 

Para Elias (1994) não existe um ponto de partida para o indivíduo se relacionar. Não 

existe um marco zero para o surgimento das relações e nunca houve alguém que veio de um 

lugar fora do contexto das relações humanas para depois entrar nessa dimensão. Segundo 

Elias, as pessoas passam a existir em conformidade com as relações já presentes na sociedade 

onde surgiram, e antes mesmo do seu nascimento. Não obstante, ao longo da vida se 

envolverá com tantas outras diversas formas de relações, com outros indivíduos em particular 

ou inseridos em grupos sociais. Destarte, ao nascerem, as crianças já iniciam o processo de 

individualização. 

Para o autor, toda pessoa nasce em um determinado grupo de indivíduos preexistentes 

ao seu surgimento, e para se perpetuar necessita da coexistência e da inter-relação com outros 

indivíduos, configurando-se pelas vivências e experiências no decorrer da sua existência. A 

ideia também é defendida pelo pedagogo francês Bernard Charlot, ao afirmar que: 

 

O homem sobrevive por nascer em um mundo humano, pré-existente, que já é 

estruturado (...) a condição humana não é apenas a ausência do ser na criança que 

nasce; é também o ingresso em um mundo onde o humano existe sob a forma de 

outros homens e de tudo o que a espécie humana construiu anteriormente 

(CHARLOT, 2000, p. 52). 
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Ao contrário de outras espécies do mundo animal, que já chegam “prontas” ao nascer 

para exercer um papel funcional em seu habitat natural, o homem, ao nascer, está apenas 

iniciando o processo de sua formação humana, pela construção da sua individualidade. 

Tanto Zélito como Porpino tiveram determinados grupos preexistentes de indivíduos 

que os antecederam e conceberam. Não obstante, se diferenciaram entre si no que se refere às 

formas como surgiram e como se deram as garantias dessas existências, não só nos primeiros 

momentos de vida, mas também no curso da evolução da construção de si próprios enquanto 

seres humanos mediante o processo de individualização. 

Zélito, de forma simplificada, fez a apresentação do grupo de indivíduos que o 

concebeu, no seu caso, a sua família nuclear. 

 

Minha família começa pelos meus irmãos (...) são seis lá em casa (...) tem uma mãe, 

meu pai saiu pra Brasília. Então, eu convivi com minha mãe e todos os meus 

irmãos. Essa era a minha família. Minha família era basicamente essa. 

 

Com palavras simples e diretas, ele define as pessoas existentes em sua origem e 

durante o processo de sua constituição humana. Com exceção do seu pai, Zélito foi acolhido 

pela mãe e pelos irmãos, entre eles alguns já em fase adulta, que junto a sua genitora ajudaram 

a educá-lo, tendo com ele se articulado e se inter-relacionado. Foi já nessa fase inicial de sua 

vida que surgiu uma relação mais forte com seu irmão, Zanon. Então, esse grupo de 

indivíduos foram os responsáveis pelo seu surgimento, sua existência e sua integração inicial 

na sociedade. 

No contexto dessa primeira observação, o desdobramento da origem de Porpino se 

distancia da experiência vivida por Zélito. O primeiro grupo de indivíduos que concebeu 

Porpino desapareceu nos primeiros anos de sua vida. As rupturas das relações iniciais com 

esses familiares foram os primeiros fenômenos que impactaram o início da sua história, 

concorrendo, até mesmo, para o risco de seu próprio desaparecimento mediante a perda 

precoce dos pais que vieram a falecer, além da separação de seu único irmão, ainda criança e, 

ao mesmo tempo, a negação de amparo por parte da sua tia paterna. Tudo isso fez com que 

Porpino enfrentasse, mesmo que ainda inconscientemente, os primeiros desafios de sua vida. 

 

Eu perdi minha mãe, tenho a impressão que eu tinha dois anos e fique com meu pai. 

Acontece que meu pai adquiriu uma doença que..., as pessoas dizem que foi uma 
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febre, porque ele suava e lavava muito o rosto. (...) Ele faleceu, eu tinha uns cinco 

anos. A única coisa que eu lembro do meu pai (...) é o chapéu. Aquele chapéu 

branco que se usava. Ele botava em cima de um rádio, que tinha na entrada da casa 

e ia embora depois. Eu não me lembro nem da sua fisionomia. 

 

Vê-se que Porpino tem apenas vagas lembranças do ambiente onde viveu inicialmente 

e de seu pai. Não tem sequer registros em documentos (fotografias) ou em sua memória de 

como poderia ter sido esse grupo de indivíduos preexistentes, que deram origem a sua pessoa. 

Existiram, mas não perpetuaram o processo de sua formação humana devido a rupturas fatais. 

Diferentemente de Zélito, Porpino precisou desdobrar outras relações para além do grupo do 

qual se originou. 

Segundo Elias (1994), existe uma característica na criança que garante a sua 

permanência entre os outros membros da sua própria espécie. Essa característica está na forte 

capacidade de adaptação frente aos mais diversos tipos de grupos humanos onde ela possa 

estar inserida e relacionada. 

O processo de adaptação de Zélito e Porpino proporcionou a cada um deles um sentido 

próprio. Zélito desenvolveu uma aproximação e uma determinada afinidade específica com o 

seu irmão, possibilitando, assim, uma evolução nessa relação. Ele diz que “até hoje somos 

pessoas (...) muito interativas um com o outro. Nós temos muitas coisas parecidas um com o 

outro. Na verdade, o meu irmão (...) [foi] um pai pra mim, entendeu?” 

Com relação a Porpino, a sua adaptação em outro grupo familiar lhe garantiu a própria 

sobrevivência. O vínculo relacional mais efetivo foi com a sua mãe de criação. “Quando as 

filhas dela morreram, ela ficou muito só, e eu fui quem fiquei com ela.” 

A necessidade de adaptação de Porpino, principalmente com relação a sua mãe de 

criação, coincidiu com a necessidade urgente da Sra. Júlia preencher o espaço vazio na 

própria vida em razão das perdas de suas duas filhas, que num intervalo de apenas um ano 

vieram falecer. Em razão da procura de cada uma, Porpino e Sra. Júlia se uniram em meio a 

essa necessidade. 

Elias (1994) defende que ao nascerem às crianças possuem as suas funções mentais 

mais maleáveis do que na fase adulta do ser humano por não terem ainda constituído um 

autocontrole afetivo e instintivo. Segundo o autor, esses indivíduos pequenos, ao surgirem, 



90 
 

carregam em si um potencial ampliado das mais variadas possibilidades para a formação da 

sua individualidade. 

Destarte, um indivíduo a partir da sua infância se desenvolve tornando-se adulto pelo 

processo da individualização, através do conjunto das relações que experimentou no seio dos 

grupos onde viveu; por meio dos vínculos das interdependências com pessoas inicialmente 

mais velhas e mais poderosas com quem muitas vezes constituíram laços afetivos, mas que 

impuseram determinados condicionamentos, promovendo, com isso, o surgimento e 

desenvolvimento de um autocontrole psíquico, afetivo e instintivo, complementa o autor. 

Na perspectiva eliasiana, mediante o desenvolvimento de seu autocontrole o indivíduo 

assimila os afetos, as regulações, controles, valores e representações sociais. Ele, por sua vez, 

corresponde emitindo o que assimilou por meio de seus hábitos, atitudes, ações, 

posicionamentos e determinações, num intercambio com a sociedade onde nasceu e cresceu, 

através das pessoas com quem conviveu. 

Segundo Elias (1994), só mediante esse processo relacional é que o indivíduo se 

constitui um ser socialmente articulado (apropriado por uma linguagem), psicologicamente 

mais desenvolvido e humanamente mais complexo, constituindo da infância à fase adulta a 

sua individualização, embora o processo prossiga na fase adulta de maneira mais rígida e 

consciente. 

Zélito e Porpino desenvolveram o autocontrole de seus instintos, cada qual em seu 

próprio percurso e de forma cada vez mais específica através das teias relacionais em que 

estiveram inseridos e por onde cresceram. 

As características das experiências vividas por Zélito mediante vivências que se 

desdobraram ao longo da sua construção humana constituíram as particularidades da sua 

singularidade, decorrendo através do desenvolvimento do afeto, da autoconfiança e de 

interesses por certos conhecimentos. E também na disponibilidade presente, fazendo surgir 

com isso um caráter de solidariedade destinado, a princípio, aos indivíduos com quem se 

relacionou, numa construção de autocontrole instintivo, inicialmente, mediante sua relação 

com o grupo familiar onde cresceu e, em especial, com seu irmão Zanon. 

 

(...) a grande influência que eu tive da minha família, em particular, foi do meu 

irmão mais velho (...) isso combinado com [o] que a gente conversava, livros (...) 
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ele trazia pra mim uma série de revistas infantis sobre as ciências (...) havia uma 

intenção de troca, entendeu? Muito curioso isso! A gente trocava muita informação. 

Isso até hoje é uma coisa muito forte na minha vida. 

 

Tal vínculo com seu irmão, Zanon, poderia ser caracterizado como resultado de várias 

circunstâncias, não só a partir do interior da sua família, mas, da própria forma com que essa 

família se constituiu, em que situação material, em que circunstância social, de um povo que 

ao longo da sua existência vinha se autofirmando por uma identidade própria, onde viveram 

no processo da sua história pouquíssimos períodos de liberdade e oportunidades para os seus 

próprios indivíduos. Entre eles, estavam os membros da família de Zélito, que foram 

provenientes de uma origem humilde do interior e passaram a viver, na sua infância, numa 

situação de morro, de um bairro pobre do Recife. Em que estar unidos poderia ser uma forma 

de sobrevivência desse grupo familiar, entre outros dessa mesma época. Não obstante, no 

ambiente interior dessa família, seu irmão possa ter constituído uma identificação ou 

afinidade para com Zélito, seu irmão caçula. Adicionais possíveis entre o contexto social e 

pessoal, que possibilitou os aspectos desse processo de individualização. 

Outro membro importante desse grupo familiar para a sua vida, foi sua mãe, que no 

processo de relação e criação, exerceu de forma direta e consciente determinadas influências 

no processo de construção do seu autocontrole, para um domínio de uma prática social. Por 

ter tido formação docente, exerceu sua habilidade de ensino na alfabetização de Zélito, como 

também dos demais irmãos, “(...) minha mãe alfabetizou a gente. Eu fui alfabetizado, 

praticamente, [para a escola]. Quando eu entrei na escola eu já estava alfabetizado.” 

A interiorização desse comportamento social em Zélito promoveu, a sua inserção para 

novas possibilidades, a partir da sua iniciação na linguagem escrita. Sua mãe antecedeu a 

interação entre ele e este mecanismo de articulação social, favorecendo a sua formação 

individual. Aprendizado precoce, segundo ele, mediante outras crianças dessa época no país.  

Uma dessas possibilidades, inclusive, foi o fortalecimento da relação entre Zélito e seu irmão, 

Zanon. Como já dito, através das trocas de informações e a influência do seu irmão para 

inseri-lo no campo da ciência. Com isso despertando nele o seu desejo por esse segmento do 

saber. O que o originou um interesse característico de sua personalidade, daí em diante, ao 

longo da sua vida. 

Posteriormente, as vivências no grupo escolar de que Zélito fez parte, provavelmente, 

contribuíram para a continuidade no desenvolvimento do seu autocontrole, no processo de sua 
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individualização. O mesmo chama a atenção em relação à turma de colegas do nível médio, 

na Escola Beata Paula Frassinetti, da qual ele fez parte, em que configurou um conjunto de 

fenômenos reticulares onde vivenciaram o espírito de companheirismo, o suporte afetivo, as 

trocas de experiências e interesses, a aceitação e reconhecimento dos membros do grupo entre 

si, inclusive no que se referia à aprendizagem e ao conteúdo do currículo escolar. 

 

No ensino médio, a gente tinha uma turma de cinco amigos, amizade mesmo. Até 

hoje a gente se encontra. Uma vez por ano, duas vezes. Eram cinco pessoas. Cada 

uma conhecia [uma] área diferente [do conhecimento escolar] (...) Tinha 

matemática, física, um que sabia português e inglês, russo... meu amigo, Honório, e 

eu, que pegava outras áreas... Os cinco eram os “miseráveis” da escola. Nós 

tínhamos uma construção coletiva do conhecimento e, hoje, não existe. Não tem no 

sistema regular. Esse é o problema do conhecimento. O conhecimento não se dá 

sozinho. Mas, o acesso coletivo é de um aprendizado muito maior (...) Eu aprendia 

mais Português com Honório (meu colega) do que com a professora. Ele me 

ensinava mais facilmente o português do que a professora. 

 

A amizade desse grupo escolar desenvolveu um autocontrole dos seus instintos, 

através do apoio, do afeto constituído entre os colegas. Fazendo de Zélito, provavelmente, 

uma pessoa com mais empatia entre outras pessoas. Dando a ele uma capacidade maior de 

articulação e interação entre outros indivíduos ou grupos sociais. Segundo Honorato (2004) 

num processo de interiorização e exteriorização do indivíduo, entre a interação das relações 

sociais em que viveu e as suas atividades mentais, em processo formulação e 

amadurecimento. 

Assim, os parâmetros das experiências de convívio e relações de interdependência nos 

âmbitos familiar e escolar contribuíram para o desenvolvimento do autocontrole psíquico de 

Zélito, modelando-o para uma individualidade mais sociável, confiante, sensível e solidária. 

O processo de desenvolvimento do autocontrole instintivo e afetivo de Porpino, por 

sua vez, se desdobrou mediante relação com o segundo grupo familiar de que fez parte, 

juntamente também à escola onde estudou. 

No início das relações com o novo grupo familiar, Porpino sofre o primeiro impacto 

significativo da sua vida com os falecimentos consecutivos das filhas da Sra. Júlia. 

 

Ela perdeu uma filha, a que ia me criar, era noiva, e perdeu assim, subitamente (...) 

ela faleceu. Aí foi um momento assim, primeiro, que eu senti realmente a dor! (...) o 
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primeiro impacto com a morte. Assim de perto, uma criança! Não senti meu pai e 

minha mãe porque era muito pequena. (...) Depois perdeu a outra filha no ano 

seguinte (...) perdeu essa filha e depois perdeu a outra.  

 

Em meio a tais acontecimentos inesperados, surge um sentimento inaugural em 

Porpino: a dor emocional da perda de um ente querido, fenômeno recorrente no início da sua 

vida, embora as primeiras ocorrências não a tenham afetado tanto, em razão de sua falta de 

compreensão, apesar de terem sido registradas em sua memória emocional, instintiva, na 

infância, durante a sua inserção nesse novo grupo familiar. Nessa fase de sua vida, ela já se 

encontrava sensível em determinados aspectos emocionais. 

Tal impacto de perda causou em Porpino um sentimento de insegurança, de 

vulnerabilidade, mesmo que inconsciente. O que a motivou a sua aproximação com a Sra. 

Júlia, figurando, destarte, um laço relacional cada vez mais forte, desdobrando na primeira um 

autocontrole instintivo e afetivo, onde se exteriorizava para uma disposição de 

comprometimento para com a segunda. 

 

Quando ela ficava doente, eu era quem cuidava de tudo. Ela ficou dez dias doente, 

eu fiquei ao lado dela. Quase não comi e nem dormi direito. Enquanto ela não 

melhorasse, eu não saia do lado dela. Eu chamava o médico, ele vinha em casa (...) 

quando tirava o sangue dela, eu era quem ia ao laboratório, quando chegava do 

colégio (...). Ela cuidou de mim, e eu cuidei dela.  

 

O fortalecimento de vínculo, os laços afetivos constituídos imprimiram na 

personalidade de Porpino um cuidado, uma atenção para com sua mãe de criação. Adquirindo 

o hábito da atenção frequente para essa sua mãe, instituído pela tomada de consciência, cada 

vez mais presente, da sua insegurança existencial. 

Outro fenômeno que compôs a individualidade de Porpino foi à paixão pelo time Sport 

Club do Recife que surgiu no início da sua adolescência, quando o filho mais velho de sua 

mãe de criação passou a levá-la para o campo de futebol, tornando-a sócia do Sport, quando 

ela era ainda bem nova: “Com treze anos eu era sócia do Sport”. A aproximação com esse 

time de futebol constituiu em parte da personalidade de Porpino um caráter significativo, um 

sentimento de pertencimento a um grupo social, a torcida rubro-negra. 
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Ela chega a dizer que a paixão pelo Sport é uma das coisas mais importantes que 

surgiu na sua vida. Porpino transmite pelas suas palavras um sentimento de identificação. 

Eleva essa paixão a um alto nível dos seus sentimentos constituídos pelo sua personalidade. 

Tais sentimentos ela afirma dividir apenas com outros dois valores fundamentais da sua vida: 

os filhos e o SINTEPE (Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco). O Sport 

passa a ser para Porpino um dos poucos componentes de entusiasmo para a sua vida, em que 

se apoiava. Por meio de um processo de interiorização dessa paixão social, para determinadas 

pessoas, e passa a ser para ela uma paixão pessoal. Constituindo num comportamento 

constante de interação e entretenimento. Motivando-a para um sentimento de alegria, onde ela 

afirma ter constantemente em sua vida. Sendo esse time de futebol um dos pilares para a 

composição de sua emoção, no processo formação de seu autocontrole instintivo. 

Mas Porpino também vivenciou outras experiências a que esteve exposta no decorrer 

de sua relação de interdependência com a família. Era um sentimento de indiferença que 

beirava ao desprezo, tencionada, principalmente, pelo filho mais velho da sua mãe de criação. 

“Ele era muito voltado para o trabalho e para dinheiro”. Sugestiva declaração pela 

demonstração de desafeto em suas palavras motivado pelo não reconhecimento dela como um 

ente efetivo da família. Provavelmente em razão de circunstâncias como essas, interioriza nela 

um desagradável sentimento de rejeição, por parte desse membro familiar. Constrangendo por 

muitas vezes, a sua liberdade nesse espaço familiar e, ao passo que pudesse elucidar para um 

amadurecimento em si sobre os limites de seu comportamento. 

Por sua vez, Porpino, também, não reconhecia os filhos da Sra. Júlia como irmãos, 

embora tivesse, posteriormente, proximidade e laços afetivos com o mais novo. Tal 

indiferença sofrida contribuiu para que ela constituísse um caráter cada vez mais determinado 

na busca dos sentidos e significados da sua própria vida e da sua história. Ao mesmo tempo 

tinha dentro de si um sentimento constituído de que era diferente perante os indivíduos que 

faziam parte de suas relações nessa etapa de sua vida. Sentimento este que a impeliu a um 

comportamento de autonomia, junto, provavelmente, à liberdade adquirida pela relação de 

afetividade constituída entre ela e sua mãe de criação. 

Na escola, Porpino adquiriu a formação profissional como professora. Não obstante, 

teve a possibilidade de adquirir experiências relacionais com uma diversidade maior de 

indivíduos contemporâneos dessa época, junto à sociedade pernambucana. Conseguindo, 

destarte, transcender de um primeiro grupo social (familiar) para outro (escolar), onde viveu 
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um processo de modelação por parte de uma instituição educacional religiosa e rigorosa. 

Promovendo nela a interiorização da disciplina, conhecimentos, frustrações e indiferença. O 

que a levou para a exteriorização de um autocontrole mais disciplinado, principalmente, pelo 

estudo. Mas, também, um sentimento de estranheza para com o mundo social onde estudava. 

Causando em si a sensação da diferença de si para com os ouros. 

A amizade se restringia apenas ao âmbito da instituição. Tudo isso despertou nela uma 

determinação pela sua formação, fazendo com que se tornasse cada vez mais uma pessoa de 

caráter independente perante aquele tecido social em que estava inserida. Inclusive, perante as 

freiras, que a ensinava. Como ela mesma descreve 

 

Elas nunca souberam quem era que fazia a minha matrícula. Eu só tinha contato 

com as minhas colegas lá no próprio colégio. Mas, eu tinha a clareza que eu era 

diferente daquele povo. Embora eu tivesse todas as regalias naquela época, eu tinha 

uma interrogação do meu futuro. 

 

O desenvolvimento do autocontrole consciente e inconsciente de Porpino, mediante 

apoio, afeto, desprezo e indiferença, fez dela uma pessoa de caráter determinado, autônomo, 

com paixões assumidas e disposição em ajudar. A razão disso se deve, provavelmente, ao 

desenvolvimento do espírito de gratidão, embora estivesse cada vez mais consciente do seu 

papel e da sua situação, principalmente, durante o período de seu crescimento, pelas 

experiências adquiridas pelas circunstâncias em que se encontrava durante as suas vivências 

na família que a acolheu e na escola onde estudou e se formou professora. 

Para repisar um pouco mais, para Elias não existe uma sociedade igual à outra, seja 

numa região, seja noutra; seja no passado, seja no presente. Consequentemente, o 

comportamento dos indivíduos entre as sociedades também se desdobram de maneiras 

diferentes. Mas, não só isso. As diferenças tendem a crescer na medida em que o tempo passa, 

tornado as sociedades e os indivíduos cada vez mais singulares mediante o processo 

civilizador. 

Numa comparação entre sociedades primitivas e modernas, observa-se que as 

primeiras se apresentavam como um conjunto de indivíduos numericamente menores, 

figurando uma produção socialmente mais simples e com uma distribuição de funções mais 

limitada entre seus membros, uma vez que se demonstrava, por isso, que o processo de 
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individualização dos membros dessas sociedades era praticamente inexistente. Isso porque, 

segundo Elias (1994), a maioria das decisões sobre os indivíduos nessas sociedades se 

caracterizava pela forma centralizada, à revelia dos próprios julgamentos pessoais de seus 

membros, o que correspondia também às práticas cotidianas entre os membros desses mesmos 

grupos. 

De fato, as diferenças desses membros entre si, ou as iniciativas individuais, ou 

mesmo as escolhas mais elementares nessas sociedades eram extremamente inexpressivas, 

demonstrando, dessa forma, uma dependência grupal no conjunto de todos os membros em 

sintonia com os demais comportamentos. 

Não obstante, as sociedades modernas transformaram-se frente às sociedades 

primitivas do passado mediante as mudanças que ocorreram nos longos períodos da história. 

No decorrer desses processos históricos, surgiram tendências sociais de crescimento urbano, 

causando, assim, uma maior concentração de indivíduos numa ampla distribuição da divisão 

de trabalho e numa capacidade produtiva socialmente mais complexa, a exemplo das 

sociedades contemporâneas industrializadas. 

O processo de individualização nessas sociedades se demonstrou cada vez mais 

presente e evoluído. Todavia, para Elias, essa evolução se traduziu num processo civilizador 

mais avançado, tornando determinada sociedade cada vez mais específica pelas inter-relações 

sociais dos indivíduos, pela transferência dos controles sociais face ao desenvolvimento dos 

autocontroles individuais cada vez mais conscientes entre seus membros. Isso porque, como 

diz o autor, os seres humanos foram superando, sucessivamente, os desafios da natureza, 

assumindo cada vez mais os desafios da própria sociedade da qual faz parte. Em função desse 

processo de mudança, os indivíduos dessas sociedades modernas foram se tornando, no 

decorrer do tempo, cada vez mais autônomos, independentes e solitários. Por essa razão, as 

pessoas são cada vez mais dependentes de si mesmas e conduzidas pelas suas próprias 

decisões frente às ofertas provenientes da sociedade onde vivem. 

 

Contudo, maior será a exigência empregada a seu autocontrole consciente ou 

inconsciente, e assim reciprocamente na necessidade de compartilhar configurações, 

tais como ‘tribos urbanas’, escolas, universidades e sociedades que os tornam 

indivíduos diferenciados, passíveis de aprender e transmitir seus aprendizados 

(HONORATO, 2004, p. 5).   
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Desse modo, destaca-se esse aspecto somado às características conceituais de 

individualização. 

Repiso em ressaltar, que o Brasil sofreu mudanças significativas no seu processo 

civilizacional, dentro deste aspecto do pensamento eliasiano, de uma sociedade cada vez mais 

específica, a partir da década de 40, do século passado. Segundo Pontual (2001), período onde 

o espírito da individualidade estava protagonizado na sociedade brasileira de forma mais 

acentuada em face às fases anteriores da sua história. Mediante consequência central, do 

processo de urbanização, principalmente, nas capitais do país, inclusive, a cidade do Recife. 

Espírito que galgou força, posteriormente, nas décadas seguintes. 

Tal processo de urbanização e individualidade do país repercutiu direta ou 

indiretamente, num processo latente de avanços e recuos, da individualização de determinados 

brasileiros e brasileiras, mediante processo civilizador nacional. Com isso, num 

amadurecimento, mesmo que ainda remoto, de autoentendimento e autorreconhecimento de 

si, dessas pessoas. 

Com relação aos nossos entrevistados, todavia, no decorrer da história de Zélito e de 

Porpino. Ambos manifestaram tal aspecto, nos seus processos de individualização, através de 

suas próprias decisões, num patamar mais maduro de suas personalidades. Intrinsecamente 

relacionados com determinados grupos de pessoas, dessa mesma sociedade brasileira. 

O caráter autônomo para as tomadas de decisões pronunciadas por Zélito apresentou-

se frente a sua escolha profissional, uma vez que o mesmo se referia a si mesmo a partir do 

seu irmão mais velho, Zanon, no processo de seu crescimento. Não obstante, ele decidiu 

seguir por um caminho próprio ao optar pela formação profissional de educador artístico. 

 

(...) a grande influência que eu tive da minha família, em particular, foi do meu 

irmão mais velho (...) ele era um professor e um cientista. (...) até hoje, somos 

pessoas (...) muito interativas um com o outro. Nós temos muitas coisas parecidas 

um com o outro. Apesar de que eu fui depois desenvolver o meu trabalho na área da 

arte e não na área da ciência. 

 

Zélito chega a dizer que adquiriu um interesse profundo pela ciência devido à 

influência do seu irmão. No entanto, a escolha de sua profissão foi formulada por critérios 
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próprios, desenvolvidos pelo seu autocontrole, ao longo de suas relações e identificações, no 

processo de sua individualização. 

Porpino, por sua vez, se destacou ainda no maduro comportamento da sua vontade 

própria de seguir estudando até o alcance da sua formação profissional, impulsionada pela 

perspectiva sombria do seu futuro, a demonstrar pela sua declaração: “eu tinha uma 

interrogação do meu futuro”. A tensão de sua insegurança precocemente elucidou seu 

caminho para um norteamento próprio. Com a formação concluída, lutou, em meio a 

discussões dentro de casa, para conseguir realizar o concurso para professora, que resultaria 

no seu segundo emprego, colocando-se contra todos da família onde cresceu, em particular 

com a sua mãe de criação. 

 

Ela não queria, não queria que eu fizesse. Aí o filho dela disse: “mas, Bibi...” 

[apelido de Porpino na época]... Não, eu vou fazer o concurso. Eu sei que foi uma 

confusão! Mas eu fiz. Passei logo com uma nota boa. O governador de Pernambuco 

nessa época era Miguel Arraes, que nomeou todo mundo que tinha passado. Fui 

trabalhar numa escolinha pequena, na Igreja da Penha [bairro de São José, 

próximo a sua casa]. 

 

Tais decisões tomadas por Porpino, tanto para fins dos seus estudos como para realizar 

tal concurso, no início da fase adulta, demonstrou não só o processo da evolução de seu 

autocontrole, como também um perfil já estabelecido da sua individualização. 

O desenvolvimento no processo de individualização, como já dito, torna a pessoa cada 

vez mais singular perante as outras numa sociedade na medida em que o indivíduo desenvolve 

o autocontrole dos seus instintos e de seus afetos. Em razão disso, ela amplia sua capacidade 

de escolhas e de decisões próprias, sendo cada vez mais independente frente a indivíduos ou 

grupos sociais os quais esteve inserida. 

Segundo Elias (1994), as pessoas vão se tornando cada vez mais indivíduos separados 

uns dos outros, autônomos e solitários, se diferenciando mediante uma especificidade singular 

cada vez mais própria. Em função disso, ele explica que as pessoas, além de terem adquirido 

seu poder de decisão e de escolherem de forma mais ampliada, expõem-se, por sua vez, a 

determinados riscos, podendo alcançar o sucesso e a felicidade, ou igualmente, o fracasso e a 

infelicidade. 
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(...) o desenvolvimento da sociedade rumo a um nível mais elevado de 

individualização de seus membros abre caminho para formas específicas de 

realização e formas específicas de insatisfação, chances específicas de felicidade e 

contentamento para os indivíduos e formas específicas de infelicidade e incômodo 

que não são menos próprias de cada sociedade. 

A oportunidade que os indivíduos têm hoje de buscar sozinhos a realização dos 

anseios pessoais, predominantemente com base em suas próprias decisões, envolve 

um tipo especial de risco. Exige não apenas considerável volume de persistência e 

visão, mas também requer, constantemente, que o indivíduo deixe de lado as 

chances momentâneas de felicidade que se apresentam em favor de metas a longo 

prazo que prometam uma satisfação mais duradoura, ou que ele as sobreponha aos 

impulsos a curto prazo. Às vezes elas podem ser conciliadas, às vezes não. É 

possível correr riscos. Tem-se essa alternativa. A maior liberdade de escolha e os 

riscos maiores andam de mãos dadas. Pode-se atingir as metas que dão sentido e 

realização ao esforço pessoal e assim encontrar a felicidade esperada. Pode-se 

chegar à metade do caminho. Talvez a realidade se revele menos extasiante do que o 

sonho. Pode-se falhar por completo na consecução dos objetivos e carregar pela vida 

afora um sentimento de fracasso (ELIAS, 1994, p. 109). 

 

Em face desse aspecto da individualização, identifiquei no decorrer da pesquisa a sua 

correspondência com a tomada de decisão de Porpino em querer casar. Penso ser relevante 

perceber as circunstâncias de como ela se encontrava às vésperas desse rápido matrimônio em 

decorrência da prematura separação da família que a criou após o falecimento da sua mãe de 

criação, separação imposta a si mesma ao sair da casa onde viveu da infância à fase adulta. 

Portanto, é nesse momento da sua vida que, novamente, surgem rupturas e mudanças radicais, 

dando seus primeiros passos sozinha no mundo, embora tenha escolhido, por decisão própria, 

não morar com nenhum dos filhos da sua mãe de criação. 

 

Fui morar na casa de uma colega de trabalho. Ela alugava quartos. No dia em que 

me mudei da casa da família que me criou até a casa da minha colega, eu fui 

chorando. Porque era a minha casa, eu sentia, da família que me criou. Eu não quis 

ficar com eles, não quis. Porque eu não quis essa dependência. Queria ficar só. Eu 

já tinha dois salários, né? 

  

Nesse momento, Porpino era consciente de sua situação, de que a sua garantia, 

afetividade, segurança e espaço que possuía naquela família com quem conviveu praticamente 

haviam desaparecido com a morte da sua mãe de criação. Porpino se encontrava praticamente 

só no mundo, hospedada num quarto alugado da casa de uma colega. Portanto, mediante essas 

circunstâncias, Porpino, solitária e desamparada psicologicamente, tomou essa decisão 

individualizada de querer se casar de forma apressada. Também pelo comportamento adotado 

pelas moças e rapazes no imóvel onde morava, que ia de encontro com a sua formação 

tradicional. 
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Eu me casei logo, porque eu não gostava de morar ali. Eu queria ter a minha casa e 

ali tinha muitos rapazes e moças, entendeu? Eu acho que era a questão da família. 

Conheci logo minha sogra e meu sogro, “oxente... [gíria]” eles ficaram encantados. 

Namorei por três meses e me casei. Casei em janeiro de 1965. Então entrei numa 

roubada [risos]. Tinha uma coisa que eu não havia percebido. A bebida! Ai, ele 

bebia, viu? Só que ele bebia, prejudicava, porque quando ele bebia, se 

transformava. 

 

A relação de convivência entre Porpino e seu marido perdurou por um período de 

cinquenta anos, num contexto carregado de limitações, repressões agressões, violências e, 

inclusive, tentativas de homicídio, sendo, assim, um alto preço pago por ela em face dos 

riscos presentes, segundo Elias (1994), do poder de decisão, característica dessa etapa mais 

madura do processo de individualização. 

Entretanto, de uma forma mais ampliada e conclusiva, Elias (1994) defende que o 

processo civilizacional na sociedade humana foi promovido no decorrer dos períodos 

históricos de longa duração da humanidade, com surgimento da relação cada vez mais forte e 

evidente entre determinados controles fundamentais, em função de sua própria existência e 

evolução demonstrados no controle da natureza, no controle social e no autocontrole do 

indivíduo. As relações de correspondência entre esses controles favoreceram para que 

contribuíssem entre si para um desempenho mútuo, configurando, com isso, o processo de 

evolução da espécie humana. 

 

O crescente controle das forças naturais não humanas pelos seres humanos só era 

possível, só podia ser sustentado por longo período no contexto de uma estrutura 

social estável e altamente organizada. Essa estabilidade e essa organização, por sua 

vez, dependiam largamente do extenso controle das forças naturais. E, ao mesmo 

tempo, o crescente controle das forças naturais só era possível em conjunto com um 

crescente autocontrole dos seres humanos. Só podia ser mantido com o auxílio de 

um controle bastante estável dos afetos e instintos de curto prazo, exercido em parte 

pelas instituições sociais e em parte pelo próprio indivíduo. Este último tipo de 

controle só podia desenvolver-se e ser mantido num nível bastante elevado em 

conjunto com uma administração ordeira dos controles sociais. O controle da 

natureza, o controle social e o autocontrole compõem uma espécie de anel 

concatenado: formam um triângulo de funções interligadas que pode servir de 

padrão básico para a observação das questões humanas. Um lado não pode 

desenvolver-se sem os outros; o alcance e a forma de um dependem dos outros; e, 

quando um deles fracassa, mais cedo ou mais tarde os outros o acompanham 

(ELIAS, 1994, p. 116). 
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Considera-se, então, que todos esses controles não nasceram natural ou 

espontaneamente, mas figuraram-se socialmente pelas redes relacionais entre indivíduos, em 

função da sociedade e frente à própria natureza, tornando-se, portanto, passíveis de problemas 

em seu sincronismo. Além disso, esses controles não garantem um processo retilíneo da 

evolução humana, nem no aspecto social nem no individual, e nem mesmo sobre a natureza. 
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4 O SINDICALISMO, O SINTEPE E AS RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS 

DOS DOCENTES SINDICALISTAS 

 

4.1 O movimento sindical e o sindicalismo docente 

 

4.1.1 O sindicalismo 

O movimento sindical ao longo de sua história vivenciou vários períodos e 

experiências na luta pelos trabalhadores. Surgiu inicialmente na Inglaterra e se espalhou pelos 

demais países da Europa, no processo da expansão da sociedade industrial ocorrido a partir 

das tensões entre os trabalhadores ingleses, na segunda metade do século XVIII, em busca de 

atender aos anseios desses grupos sociais. Para fortalecer, unir e conduzir tais grupos, o 

movimento sindical se articulou entre várias representações teóricas norteadoras, que tinha 

como função a defesa dos trabalhadores perante as ações e determinações dos donos das 

fábricas, os industriais. Essas representações se corresponderam para fins ideológicos e 

políticos. 

Nesta apresentação, desdobro uma breve explicação sobre a origem do movimento 

sindical europeu e brasileiro. Para isso, apoiei-me na obra de Antunes (1985), “O que é 

Sindicalismo.” 

No período de formação do movimento sindical, os grupos de trabalhadores e 

operários se estruturaram, exclusivamente, pelos seus direitos básicos, lutando pela melhoria 

das condições de trabalho e de remuneração. No processo de existência do sindicalismo na 

história, o movimento galgou diversas formas de experiências em função da maturação da luta 

dos trabalhadores. 

Segundo Antunes (1985), na década de 20 do século XIX, em razão das reivindicações 

da crescente massa de trabalhadores que se concentravam nos principais centros urbanos 

ingleses, foi regulamentada a primeira lei trabalhista no parlamento inglês, que dava direito à 

livre associação para a classe operária. As associações se denominaram como as trade-unions 

(sindicatos), que lutavam principalmente pela regulamentação do salário dos trabalhadores. 

Inicialmente, o movimento sindical tinha por finalidade se ater ao caráter exclusivamente 

econômico. Lutava para promover a melhoria e a manutenção salarial, sem objetivar a 

alteração da ordem capitalista. 
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Na busca por desdobrar mais força e representação, lutaram também pela formação de 

uma federação dos trabalhadores, semelhante à central sindical dos dias atuais, denominada 

“Associação Nacional para Proteção do Trabalho”. Seu objetivo era reunir todos os sindicatos 

ingleses, constituindo com isso maiores possibilidades de êxito em busca da estabilidade 

trabalhista e garantia dos salários fixados. Para isso, recorria à atuação das comissões de 

trabalhadores com o objetivo de negociar com representantes dos grupos capitalistas, tendo 

como trunfo o poder de dissuasão através das paralisações em massa. Por consequência dessas 

paralisações, houve, posteriormente, perseguições a líderes sindicais e pressões aos operários 

para desfiliações dos sindicatos. As trade-unions tinham ainda o compromisso de angariar 

fundos para amparar trabalhadores em greve ou desempregados. 

Em face ao processo histórico do movimento sindical, Elias (1980) resalta o que ele 

destaca como “mudanças de estrutura social”, principalmente, sobre os efeitos consequentes 

dos choques sociais, que redesenharam novas estruturas, polarizados, fundamentalmente, 

entre os dois grupos sociais que se destacaram e promoveram mudanças nos últimos dois 

séculos que são os industriais e os trabalhadores. 

 

(...) apercebemo-nos de uma riqueza de pormenores sobre acontecimentos ocorridos 

nos diferentes países industriais europeus durante os séculos XIX e XX. Em França, 

houve uma revolução. Reis e imperadores apareceram e desapareceram. 

Eventualmente, partidos burgueses e operários lutaram por uma república e criaram-

na. Em Inglaterra, os Reforms Acts alargaram o direito de voto à burguesia e aos 

trabalhadores, admitindo representantes seus em lugares do governo. Diminuiu o 

poder dos Lordes, enquanto aumentou o dos Comuns (ELIAS, 1980, p. 67). 

  

Os trabalhadores e os industriais, para Elias, foram dois grupos sociais que tinham 

interesses próprios, e mesmo assim, sob fortes pressões e tensões, estavam vinculados por 

relações de interdependências, enquanto duas forças sociais, que protagonizaram lutas e 

modificaram as estruturas regulares, institucionais e relacionais, dos indivíduos na sociedade. 

O mesmo autor destaca que no processo do período histórico desses dois séculos, embora os 

industriais detiveram o poder em maior espaço de tempo, eram inegáveis determinados 

direitos conquistados pelos próprios trabalhadores, mesmo a contragosto dos interesses 

industriais, que eram obrigados a ceder em determinadas ocasiões. 

Não obstante, Elias (1980) destacou ser o caráter ideológico do movimento sindical 

como uma credulidade social defendida por aqueles que protagonizaram embates entre os 
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próprios grupos de trabalhadores, ou com relação aos donos das fábricas e das indústrias em 

prol de determinadas tendências de pensamentos e representações dos modelos de sistemas 

sociais propostos. 

 

(...) durante o período de industrialização do século XIX e XX (...) houve uma 

tendência crescente para que se conduzissem as lutas sociais, não tanto em nome de 

determinadas pessoas, mas antes em nome de certos princípios impessoais e de 

certas crenças. Isso nos parece óbvio e, portanto, muitas vezes não nos apercebemos 

de como foi estranho e singular as pessoas desses séculos começarem a não lutar em 

nome de príncipes regentes e dos seus generais. Nem em nome da religião, mas, 

sobretudo, em nome de princípios impessoais fixos, tais como “conservantismo”, 

“comunismo”, “socialismo” e “capitalismo”. No centro de cada um desses sistemas 

de crenças sociais, em nome dos quais se lutava, estava a questão de como iriam as 

pessoas organizar conjuntamente as suas vidas em sociedade. Não só da sociologia e 

de todas as ciências sociais, mas também das ideias que dominavam as lutas em que 

participavam se pode deduzir que a essa altura as pessoas começavam a encarar-se a 

si mesmas de uma nova maneira - como sociedades (Ibidem, p. 66). 

 

Com base na perspectiva desse autor, ele conclui defendendo que nessa época a 

autoconsciência dos indivíduos envolvidos sofreu mudanças estruturais, em nome dessas 

grandes crenças sociais e seguiram tendências de uma luta cada vez maior. 

Em relação ao Brasil, na maior parte de sua existência, entre os períodos da Colônia 

Portuguesa e Império, caracterizou-se por ter trabalhadores, em determinados setores da 

sociedade, constituídos por indivíduos autônomos, públicos, privados e, principalmente, pelo 

predomínio de trabalhadores em condições de escravidão, distribuídos por todas as regiões do 

país, embora com maior concentração no nordeste e sudeste brasileiro. Segundo Moura 

(2014), “Entre 1536 a 1888, vigorou no Brasil o trabalho escravo, e ao lado desse regime 

desenvolveram-se três outros tipos de trabalho: o autônomo, o assalariado público e o 

assalariado em empresas privadas (MOURA, 2014, p.267)”. Esse modelo de economia agrária 

perdurou por mais de 350 anos. Portanto, três séculos e meio de opressões, rebeliões e 

resistências dos povos negros e indígenas. 

O movimento sindical no Brasil surge a partir da segunda metade do século XIX, em 

função das péssimas condições de trabalho no período pós-escravismo e das influências 

ideológicas trazidas pelos imigrantes europeus que chegaram ao país para trabalhar. No 

contexto da sociedade brasileira dessa época, mais especificamente no setor econômico, 

desdobraram-se mudanças determinantes que influenciaram as transformações definitivas do 

comportamento social do país. Ao surgirem os primeiros setores de produção industrial no 
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Brasil, dividiram espaço com a oligarquia rural, inaugurando, a partir dessas mudanças sociais 

e econômicas, uma nova categoria de trabalhadores, que dinamizou principalmente os centros 

urbanos de São Paulo e Rio de Janeiro desse período com o surgimento da classe operária 

brasileira, evidenciando, daí para frente, o seu protagonismo no cenário nacional. 

As mudanças do comportamento social, principalmente entre os trabalhadores, 

desenvolveram novas formas de relações, com o amadurecimento dos movimentos de luta e o 

surgimento de algumas entidades associativas, onde destaca Antunes (1985): 

 

Suas primeiras formas de organização foram as Sociedades de Socorro e Auxílio 

Mútuo, que visavam a auxiliar materialmente os operários nos momentos mais 

difíceis, como nas greves ou em época de dificuldades econômicas. Essas 

associações mutualistas sucederam as Uniões Operárias, que por sua vez, com o 

advento da indústria, passaram a se organizar nos ramos de atividades, dando origem 

aos sindicatos (ANTUNES, 1985, p.48).  

 

Percebe-se com isso determinadas semelhanças entre as “associações mutualistas” e as 

trade-unions inglesas apresentadas inicialmente, quando refletimos sobre o seu caráter 

organizativo e comportamental, a partir de uma relação de solidariedade que emana desses 

grupos de indivíduos associados. No entanto, não se caracterizam essas práticas solidárias por 

um espírito espontâneo, mas por um movimento cada vez mais amadurecido e consciente. 

O movimento sindical brasileiro seguiu escalas relacionais de enfrentamentos e 

conflitos frente aos grupos de industriais e governos que chegaram a desdobrar paralelos de 

semelhanças das experiências constituídas pelos movimentos sindicais dos trabalhadores 

europeus organizados. Parafraseando Elias, esses paralelos se dão em razão da natureza das 

relações sociais. 

Entretanto, ao me voltar para esse teórico da Sociologia em que nos apoiamos neste 

trabalho de pesquisa, refiro-me ao seu entendimento da sociedade industrial em que Elias 

(1980) questiona o sentido autônomo da economia frente à esfera política e social. Sentido 

este defendido a partir da classe média inglesa, na primeira metade do século XIX, que 

reivindicava a liberação das suas empresas em face das intervenções do Estado inglês. 

Segundo este autor, tais ideias liberais passaram a se refletir na concepção marxista da 

sociedade capitalista em que o caráter autônomo da economia determinaria um 

comportamento de subordinação do estado da sociedade industrial aos interesses empresarias. 
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O que seria, segundo Elias, uma interpretação errônea que acarretaria uma compreensão da 

existência de dois estratos sociais: a classe trabalhadora e a classe industrial. 

Ele afirma que para a Sociologia do desenvolvimento, a economia é um campo 

inseparável do campo da política. Portanto, as classes dos trabalhadores e dos industriais, que 

são representações econômicas, não poderiam ser conceituadas como estratos sociais, uma 

vez que, segundo Elias (1980), seria uma interpretação artificial da sociedade industrial. Não 

obstante, para ele: 

 

Marx foi um homem característico da sua época, ao perceber, embora de um modo 

mais agudo e claro do que qualquer um antes dele, as interdependências decorrentes 

da divisão do trabalho na produção dos meios de subsistência e de outros bens. 

Consequentemente, também se apercebeu mais claramente do que os seus 

predecessores da estrutura de conflito associada ao monopólio dos meios de 

produção de certos grupos. (...) a sua análise não perdeu de modo algum a sua 

relevância (ELIAS, 1980, 153; 157). 

  

Elias reconhece a existência dessas duas classes. Porém, restritas a um determinado 

âmbito, que não abrange o conjunto de toda a sociedade. 

 
(...) o conceito que Marx fazia de classe aplicava-se apenas a um nível. Tal como 

verificou, um único ponto de contato entre as classes trabalhadoras e as classes 

capitalistas residia nos locais de produção; o seu resultado era exclusivamente o 

resultado da natureza das suas posições no processo de produção (Ibidem, 157). 

 

Todavia, o autor ressalta que no processo de desenvolvimento das sociedades 

industriais, as lutas recorrentes no âmbito das fábricas foram reduzindo e surgindo a partir de 

acordos e compromissos, em outros níveis mais elevados de integração, “nomeadamente as 

instituições centrais do Estado, tal como o parlamento e o governo” (Ibidem). 

Embora, esse autor tenha se voltado para o repercutido processo de luta de classe, 

entre operários e industriais, principalmente, no século XIX, o mesmo não se aprofundou em 

tal objeto em questão. Ele mesmo tenha reconhecido suas limitações. 

No entanto, essa perspectiva eliasiana específica do entendimento de classe na 

sociedade industrial se aproxima da delimitação contemporânea de classe profissional dos 

vários outros grupos profissionais, entre eles a classe docente. 
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4.1.2 Sindicalismo docente 

Algumas entidades associativas em defesa dos interesses docentes sugiram em 

decorrência das contradições e explorações sofridas por essa classe de trabalhadores frente às 

instituições públicas e privadas de ensino no início do século passado, nos estados federativos, 

principalmente, das regiões sudeste e sul do país.  Nas demais regiões do Brasil, tais 

iniciativas demoraram mais tempo para aparecer por causa da falta de representatividade da 

própria categoria, não constituindo, portanto, força necessária para a formação de 

organizações semelhantes. 

 

Antes de 1930, no Brasil, esse movimento se concentrou em São Paulo, Rio de 

Janeiro e Rio Grande do Sul, quando se fundaram os primeiros sindicatos de 

professores assalariados das escolas particulares, os quais se sentiam mais 

explorados e menos protegidos. Nos demais Estados, até então, não havia um 

número de docentes em escolas privadas que justificasse qualquer tipo de 

organização. A maioria dos professores era constituída de religiosos/as que viviam 

em comunidade e, portanto, já estavam associados, como era o caso dos salesianos 

(MOURA, 2014, p. 268).   

 

A autora ainda se estende em declarar que foi precisamente a partir de 1915 que 

começaram a aparecer as primeiras entidades em prol dos professores. Segundo ela, suas 

principais reivindicações eram “a defesa do salário e da condição de trabalho, a luta pela 

união e formação profissional e o desenvolvimento de atividades recreativas e assistenciais 

(Ibidem, p. 269)”. 

Com base na autora, no início do século XX a maioria das pessoas que assumiam o 

trabalho docente não precisava viver dessa profissão. A partir da década de 30, surgem 

mudanças no país, principalmente na capital de São Paulo, interferindo com mais força 

diretamente sobre os professores e professoras, modificando acentuadamente suas realidades. 

Segundo Moura (2014): 

 

A maioria dos/as professores/as era constituída de pessoas que não subsistiam com 

seus salários. Além das aulas, eles/as tinham outras atividades, geralmente ligadas à 

agropecuária e/ou eram moças e senhoras que contavam com as rendas do pai ou 

esposo. Com o processo de industrialização e urbanização depois de 1930, as 

matrículas explodiram e o magistério começou a se ocupar por homens e mulheres 

que dependiam do trabalho para sobreviver. A necessidade dos salários para a 

sobrevivência dos professores juntamente com a desvalorização contribuíram para a 
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expansão da dinâmica associativista nesse período, levando (...) o magistério às 

primeiras e efetivas lutas sindicais (Ibidem). 

     

Esse período foi um momento de mudança histórica para os docentes brasileiros que 

se constituíram enquanto classe profissional, pois, com base na autora, foi nesse processo que 

se configuraram mais nitidamente enquanto um grupo social mais definido mediante relação 

entre suas funções e as circunstâncias recorrentes sobre o seu trabalho. 

Entretanto, também na década de 30, instituiu-se a ditadura do Estado Novo do então 

presidente Getúlio Vargas. Os efeitos da ditadura para o movimento das entidades sindicais 

ou associativas que representavam e defendiam os interesses dos trabalhadores acarretaram 

em represálias já descritas anteriormente. Com relação aos professores e professoras, estes 

foram também reprimidos como os demais grupos de trabalhadores ao se restringirem as 

principais reivindicações dos docentes. 

 

Havia um processo de negociação e luta por melhores salários. Mas as decisões se 

tomavam por arbítrio da Justiça do Trabalho, por meio de dissídios coletivos, que se 

limitavam a defender os valores históricos dos salários e nunca perturbar o regime 

de exploração capitalista nas relações de produção nas empresas educacionais (...) 

[enquanto que por outro lado] (...) as entidades de servidores públicos da época, até 

1988, não se constituíam em sindicatos, mas em associações (Ibidem). 

 

Tal repressão foi instituída em todas as esferas de governo, ou seja, federal, estadual e 

municipal. 

No entanto, a autora comenta que se multiplicaram as associações estaduais docentes 

em boa parte do país. Em 1960, foi fundada a CPPB, Confederação de Professores Primários 

do Brasil, muito embora, por causa de sua natureza específica, tenham sido excluídos outros 

seguimentos de trabalhadores da educação, conduzindo essa entidade, com o tempo, ao um 

isolamento devido a sua desorganização. Dessa forma, demonstrou-se nesse processo 

determinada fragilidade deste grupo de trabalhadores. Não obstante, Moura destaca que em 

pleno período de ditadura do país, foi instituída pela segunda vez, em 1964, a “Reforma do 

Ensino, sob a Lei 5.692/71, contribuindo para o fortalecimento da CPPB, que passou a filiar 

também os licenciados (MOURA, 2014, p.270).” 
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A autora explica que foi no Congresso de Fortaleza, em 1981, com várias entidades 

docentes presentes, que surgiu a sua unificação, que fortaleceu a mobilização entre todos os 

trabalhadores da educação básica. Em 1989, no Congresso de Campinas, unificam-se todos os 

segmentos de educadores da rede pública. E por motivo desse evento se origina o CNTE, 

Confederação Nacional dos Trabalhadores/as em Educação, vinculado à uma central sindical, 

configurando, dessa forma, a classe profissional dos(as) docentes até os dias atuais. 

O movimento das entidades docentes, mediante processo próprio de evolução para a 

configuração desse organismo que representativo desse grupo profissional em todo o país, 

teve que desenvolver relações articuladas com as entidades docentes estaduais, que no 

processo de suas histórias de luta culminaram na formação de uma entidade nacional. 

 

4.2 SINTEPE: um pouco da história 

Em Pernambuco, a primeira entidade significativa que representou os docentes do 

Estado foi o CPPP, Centro do Professorado Primário de Pernambuco, que se estabeleceu 

ainda no início da década de cinquenta do século XX, mais exatamente, em 1951, a partir da 

iniciativa do próprio governo estadual da época, do então governador Agamenon Magalhães. 

Esse governo se projetou por uma linha populista, se destacando pela defesa do 

cooperativismo, pela atenção ao sertão do Estado, pela preocupação pelo homem do interior e 

no interesse pela criação de uma legislação social. Havia um interesse de Agamenon pela 

criação do CPPP como um instrumento social importante para fins do seu próprio governo. 

 

Ao que parece, a fundação do CPPP casava perfeitamente com os objetivos da 

doutrina política de Agamenon. Desse ponto de vista, poderia, inclusive, ser 

considerado como uma ação do seu governo em defesa do cooperativismo 

(TENÓRIO, 2011, p. 35). 

 

O fato de o CPPP ter como princípio o cooperativismo, ele era apresentado como uma 

instituição apolítica e sem caráter sindical, embora determinados associados reivindicassem 

representação da entidade ou de quem a gerisse para atender as necessidades que 

frequentemente surgiam, como a questão da melhoria salarial. 

Segundo esse autor, o CPPP teve como primeira presidente do Centro a professora 

Maria Elisa Viegas de Medeiros, que presidiu a entidade da sua fundação, 1951, até 1970. A 
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professora Maria Elisa era uma pessoa que já fazia parte da Secretaria de Educação, antes 

mesmo do surgimento do Centro. Ela foi enviada pelo governo de Agamenon para assumir o 

posto. E por força da sua representatividade na entidade, candidatou-se a deputada estadual e 

foi eleita, provocando nos associados uma forte expectativa para seus interesses. 

 

(...) durante o processo de construção do CPPP, havia um grupo de professoras que 

não só confiava na liderança da professora Maria Elisa Viegas de Medeiros, como 

também mobilizou um volume de capital social capaz de viabilizar a sua eleição 

para a Assembleia Legislativa do Estado. Ou seja, o grupo havia lhe delegado um 

poder de representação que ia muito além dos interesses centristas (Ibidem, p. 41). 

 

Não obstante, no período do seu mandato, a professora Maria Elisa pouco 

correspondeu aos anseios da classe docente, o que resultou em sua derrota na segundo eleição 

consecutiva. 

Porém, Tenório (2011) destaca que nos fins dos anos 60 do século XX surgiram duas 

outras entidades docentes: a APEMOP, Associação dos Professores do Ensino Médio Oficial 

de Pernambuco, em 1967, que tinha como finalidade ampliar o entrosamento dos docentes, a 

defesa de seus interesses e o aperfeiçoamento do trabalho desse grupo profissional, e a 

ASSOEPE, Associação dos Orientadores Educacionais de Pernambuco, em 1969, que, por sua 

vez, tinha como finalidade a congregação por todo o Estado e a aproximação desses 

profissionais com os campos cultural, científico e social, de forma filantrópica. 

Com relação ao CPPP, este autor afirma que após o afastamento da professora Maria 

Elisa, em 1970, assume a presidência do centro a professora Ivonete Trindade Gomes Galvão, 

como indicação própria de sua antecessora, que já tinha se aposentado em 1968, dois anos 

antes desse seu afastamento da entidade. 

Tenório (2011) destaca que à frente da direção do CPPP a professora Ivonete Trindade 

promoveu determinados avanços e mudanças na entidade, como a criação da Casa do 

Professor, que tinha como objetivo atender os docentes que chegassem do interior do Estado 

para cumprir atividades funcionais na capital. Após a reforma da educação pela LDB de 1971 

(Lei 5.692/71, que instituiu o 1º e 2º grau) pelo regime militar e a realização do X Congresso 

Nacional dos Professores Primário, ocorrido na Bahia, em 1972, o CPPP, no ano de 1973, 

promove, mediante orientações deste último evento, mudanças em seu estatuto, passando a se 



111 
 

chamar Centro dos Professores de Pernambuco, CPP, e garantiu, destarte, a representação 

para todos(as) os(as) docentes da educação básica do Estado. 

Não obstante, Tenório declara que a APEMOP também realizou mudanças em seu 

estatuto com fins semelhantes aos do CPP ao ampliar a sua representação para o mesmo 

universo docente do ensino da rede estadual. O que promoveu, devido a essa mudança, a 

modificação da sua denominação para Associação dos Professores do Ensino Oficial de 

Pernambuco, a APENOPE. Portanto, ambas as entidades incorreram por um processo paralelo 

no objetivo de associar cada vez mais professores e professoras da rede estadual de educação. 

Entretanto, nesse mesmo período da década de 70, o movimento sindical volta a surgir 

e configurar-se pelos bairros fabris da região metropolitana do Estado de São Paulo. Segundo 

Moura (2014), os desdobramentos notáveis decorrentes das greves dos operários do ABC 

paulista desmoralizou o regime militar e ecoou por todo o país uma nova fase de configuração 

para o sindicalismo nacional, favorecendo, inclusive, um caminho para o retorno da 

democracia, repercutindo também nos movimentos docentes pelo Brasil. 

 

Nesse clima, os professores(as) das redes públicas estaduais de ensino de vários 

Estados começam a escrever uma nova página na história do sindicalismo nacional. 

Mesmo sem o direito à organização sindical e participação em greves legalmente 

reconhecida pela Constituição, em 1979 realizaram as primeiras grandes greves do 

serviço público por melhores salários, melhores condições de trabalho (...). A greve 

de Pernambuco se destaca pela capacidade de organização e mobilização do(as) 

trabalhadores(as) (MOURA, 2014, p. 270-271). 

     

A greve ocorrida em Pernambuco, como relata a autora aconteceu também em 1979, 

desvirtuando, a partir desse feito, o sentido de como vinha se organizando os docentes do 

Estado, uma vez que as suas entidades representativas, CPP e APENOPE, se caracterizavam 

por uma linha de natureza cooperativista e não sindical, e por lei constitucional servidores 

públicos não podiam fazer greve. A autora ainda chega a dizer que a APENOPE se negou a 

assumir a liderança do movimento grevista por ser até esta época uma entidade subordinada 

ao governo estadual. No entanto, as lideranças grevistas assumem a direção dessa entidade, o 

que passa a configurar nesse organismo um novo perfil de característica sindical. Todavia, em 

razão dessa mudança, a APENOPE sofre duros golpes do governo do Estado, que efetuou 

descontos nos salários dos associados e a demissão do novo presidente empossado.  Esses atos 



112 
 

não intimidaram a entidade, que já havia efetivado a sua nova postura, segundo Moura, ainda 

mais com o fortalecimento de apoios adquiridos pelos movimentos pró-democracia. 

Segundo Tenório (2011), até 1979, havia entre ambas as entidades docentes do Estado, 

a CPP e a APENOPE, um clima de desconforto em função de ofertarem as mesmas 

atribuições aos associados docentes. A partir da mudança da APENOPE, para uma linha mais 

sindical, as tensões aumentaram significativamente, ampliando, com isso, a disputa pelo 

controle do movimento no Estado. 

Na década de 80, a APENOPE juntamente a outras entidades de trabalhadores 

educacionais do Estado, norteadas pelos avanços do movimento educacional de unificação 

nacional, desdobraram em Pernambuco um processo correspondente pautado pelo mesmo 

projeto de união. 

 

Em março de 1990, realizou-se o Congresso de Unificação. A APENOPE 

representando os professores regentes; a AOEPE
11

, os orientadores educacionais; a 

ASSUEPE
12

; representando os supervisores, e a Coordenação dos Servidores 

Administrativos representando os funcionários das escolas (MOURA, 2014, p. 273).    

 

Foi através do “Congresso de Unificação” que a maioria das entidades representativas 

da educação básica do Estado funda, em 1990, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação 

em Pernambuco, SINTEPE. Tal feito tornou o SINTEPE uma instituição de referência 

sindical na defesa dos interesses dos trabalhadores da educação pernambucana, esteio das 

lutas por melhores condições e reconhecimento social. 

Não obstante, tal acontecimento ocorreu sem a participação do Centro de Professores 

de Pernambuco, CPP, pois, segundo Tenório (2011), o Congresso de Unificação havia 

pautado, entre alguns pré-requisitos, que o CPP deveria abdicar de tudo que possuía, inclusive 

de sua sede própria. E entre outras desvantagens não teria direito, inclusive, de ocupar uma 

cadeira na direção do SINTEPE. Em função disso, os membros do CPP decidiram em 

assembleia não participar, naquele momento, da fundação do sindicato, mantendo, contudo, a 

sua própria existência, aproximando-se apenas anos depois, filiando seus membros ao 

SINTEPE e oferecendo um suporte de formação sindical. 

                                                             
11 Associação dos Orientadores Estaduais de Pernambuco; 
12 Associação dos Supervisores do Estado de Pernambuco; 
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Hoje, o SINTEPE, segundo os registros de Oliveira e Vieira (2014), é uma entidade 

sindical que 

(...) representa os trabalhadores em educação do estado, englobando Professores, 

Orientadores, Supervisores, Técnicos e o pessoal Administrativo lotado na 

Secretaria de Educação das redes públicas estadual, representa ainda os 

trabalhadores da educação de 32 redes municipais em Pernambuco. É filiado à 

CNTE
13

 e a Central Única dos Trabalhadores (CUT). 

Possui um total de 26.746 filiados da rede estadual. Desse total, 11.796 são 

aposentados e 14.950 são da ativa, representando um percentual considerável de 

filiados em relação a um total de profissionais da educação da rede estadual de 

Pernambuco. 

A sede do SINTEPE é em Recife, sendo que conta com 13 (treze) subsedes regionais 

no estado de Pernambuco. Três delas – Região Mata, Centro, Regional Agreste 

Meridional e Regional Sertão do Sub Médio São Francisco – possuem apenas 

representação da rede estadual e 10 (dez) representam também docentes municipais 

em 32 cidades do estado (OLIVEIRA; VIEIRA, 2014, p. 113). 
     

As autoras ainda completam em dizer que o SINTEPE é um sindicato que, embora 

tenha como foco principal a luta pela melhoria salarial dos trabalhadores em educação de 

Pernambuco. Participa, também, de campanhas nacionais e internacionais dirigidas à melhoria 

da educação e pela valorização docente, realiza ações de formação político-sindical
14

, 

formação profissional, atividades culturais e de lazer, é um canal de informação dos 

trabalhadores pernambucanos em educação, além de ter assento em espaços de decisão 

importante na política educacional do estado, como o Conselho Estadual de Educação, o 

Fórum Estadual de Educação e o Conselho Estadual do Fundeb
15

, entre outros. 

 

4.3 Docentes sindicalistas no SINTEPE 

O processo de democratização do Brasil, a partir da primeira metade da década de 80 

do século passado, correspondeu, como já dito, ao fortalecimento dos movimentos sindicais, 

e, em especial, também incluso nessa mesma época, o processo de sindicalização do 

movimento docente. Nesse período, ambos os docentes, Zélito e Porpino, se aproximaram do 

sindicalismo. Zélito, nessa ocasião, se encontrava nos seus primeiros anos de profissão, uma 

vez que ele assume o primeiro emprego como professor, em 1983, através de uma pré-seleção 

feita pelo Estado, no governo de Roberto Magalhães. Porpino, por sua vez, já vinha com uma 

                                                             
13 Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação; 
14 Tema que será desdobrado no próximo capítulo deste trabalho de pesquisa; 
15 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb); 
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experiência profissional de vinte e quatro anos, pois assume o seu primeiro emprego de 

professora em 1959, também por uma seleção estadual, no então governo de Cid Sampaio. 

Não obstante, já formado e trabalhando como professor de Artes na Escola Cândido 

Pessoa, da rede estadual de ensino, localizada no bairro de Peixinhos, Olinda, Zélito começa o 

seu envolvimento sindical ao participar das grandes greves dos professores(as), em 1985, 

movimentos paredistas considerados ilegais nesse período. 

 

Foram nas greves dos professores de 1985 e 1986 onde eu começo a participar e, 

por conta disso, quase que eu fui expulso do Estado. Mas, tinha uma professora que 

era diretora da escola onde eu trabalhava e que gostava muito do meu trabalho. No 

entanto, o que nos impelia para a greve eram as condições de salário. Com isso, a 

gente vai participando, vai entendendo o movimento e foi assim que eu cheguei até o 

sindicato. 

 

A seguir imagem de Zélito com um grupo de professores(as) no movimento docente. 

Os desafios da época de construir um sindicato forte para atender os anseios do conjunto dos 

trabalhadores da educação. 

 
Imagem 19: Zélito no movimento docente; Fonte: acervo pessoal, 2015. 

 

Zélito assume a sua profissão de professor no decorrer do processo de sindicalização 

das entidades associativas dos docentes e de demais trabalhadores da educação. Foi um 

período de forte degradação das condições de trabalho dos docentes, principalmente no que se 

referia à questão da remuneração. Ao se envolver no movimento de luta de um determinado 

grupo de professores, nunca mais se afastou, permanecendo até o período de formação do 
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sindicato, o SINTEPE. Associou-se à APENOPE, e com a fundação do SINTEPE, em 1990, 

onde ele passa a ser sócio, automaticamente. No entanto, ele também era associado ao CPP 

(Centro de Professores de Pernambuco), entidade docente que continuara a existir, mesmo 

sem ter se incorporado, como as demais da época, na formação do SINTEPE. Na condição de 

sócio do CPP, ele chega a ser, inclusive, presidente do Centro num determinado período. 

Porpino, por sua vez, aproxima-se do movimento docente em meados da década de 80, 

através das visitas às escolas realizadas por grupos de professores(as) organizados no 

movimento. 

 

Eu estava trabalhando na Escola Coronel Othon
16

, quando chegava Morena
17

 com 

um grupo de professores visitando as escolas. Foi ela quem me influenciou, porque 

ela chegava na escola falando. Aí eu tomava a consciência que aquilo que ela 

estava falando era verdade. A diretora da escola era medrosa. Ela dizia pra mim: 

“Você pode ir para casa, Porpino, que eu não boto falta em você, não”. Aí começou 

aquele movimento, em 1986. Teve a primeira reunião, aí eu vim..., aí eu achei bom 

aquilo, né? As professoras primárias..., foi uma grande greve, aí eu participei. Era 

como eu fosse participar de alguma coisa que era importante, né? A liberdade, isso 

era bom. E comecei sendo influenciada, mas depois eu passei a influenciar. Foi 

assim até o surgimento do sindicato [SINTEPE]. Porque a gente tava ainda na 

APENOPE, nessa época. 

 

A seguir a imagem de Porpino durante uma passeata, nas ruas da capital recifense. 

Quando as manifestações públicas do movimento docente tomavam as ruas, todos os 

membros da entidade participavam. 

 
Imagem 20: Porpino numa passeata do movimento docente; Fonte: acervo pessoal, 2015. 

 

                                                             
16 Escola pública da rede estadual de ensino; 
17 Florentina Francisca Cabral, liderança do movimento docente e ex-presidente da antiga APENOPE. Ela é 
associada hoje no SINTEPE; 
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Ela teve as suas primeiras influências no trabalho, o que gerou em si uma identificação 

com a presença dos docentes, em particular, com o espírito de liderança de Morena que, 

segundo ela, “era uma pessoa muito consciente”. Ao começar a participar daquele movimento 

docente, Porpino se reencontra novamente consigo mesma, em perceber que aquilo era novo 

em sua vida, algo importante. Mas, também, em ter novamente o sentimento de liberdade, 

uma vez que, nesse mesmo período, já se encontrava com vinte e um anos, sendo oprimida 

por um casamento tensionado por sofrimentos e decepções. O movimento sindical acendeu 

nela uma motivação para lutar pelos docentes, mas, sobretudo, pela própria vida. 

Volto mais uma vez a repisar que, após as grandes greves de 1979, despontou o 

movimento sindical no Brasil, inclusive dando com isso um novo sentido para o movimento 

docente a partir das suas paralisações, eventos ocorridos também em Pernambuco e 

reproduzido, em 1985, como o segundo período das grandes greves dos docentes no Estado. 

Com essas greves, além das conquistas adquiridas para a classe, intensificou-se ainda mais o 

caráter sindical do movimento, identificando-se, entretanto, a necessidade de união das 

entidades educacionais. 

 

A greve de 1985, a segunda grande greve da categoria, teve duração de 30 dias e 

contou com a ampla adesão dos(as) professores(as) e a participação de vários 

servidores em toda a região do Estado, contribuindo significativamente com a 

derrota de Roberto Magalhães nas eleições em que havia se desincompatibilizado do 

Governo do Estado para disputar uma cadeira no Senado. (...) Entre as conquistas, 

como reajuste salarial e melhoria das condições de trabalho, obtém-se a 

reformulação do Estatuto do Magistério vigente, marcado pelo autoritarismo da 

Ditadura Militar. (...) A greve de 1985 havia mobilizado setores dos servidores 

administrativos, deixando claro para a diretoria e militância da APENOPE que a 

categoria não poderia continuar fragmentada em sua representação e suas lutas, 

quando o grande objetivo, naquele momento, era o fortalecimento de uma central 

sindical na perspectiva de unificar as lutas de todas as categorias buscando quebrar o 

isolamento do corporativismo (MOURA, 2014, p. 272). 

 

Inseridos no movimento docente, ambos os professores, Zélito e Porpino, passaram 

por etapas semelhantes em suas experiências de vida como sindicalistas. Mas em 

circunstâncias bem diferentes. Primeiramente, eles atuaram como “sindicalistas da base”. 

Posteriormente, passaram a exercer funções de dirigentes sindicais. No tocante ao sindicalista 

da base, segundo explicações dos próprios docentes, é a função referente àquele sindicalista 

que cumpre tarefas do sindicato no campo de atuação da entidade, ou seja, normalmente, no 

caso deles, nas escolas. 
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O representante sindical de base, ou delegado sindical, é a força expressiva 

fundamental para organizar a luta e a mobilização dos trabalhadores. O delegado 

sindical, portanto, é o primeiro elo entre os trabalhadores e o Sindicato. Ele é eleito 

(...) e deve incentivar o debate das questões trabalhistas, levar a opinião de seus 

representados para o Sindicato e vice-versa. O delegado deve ser atuante e manter 

contato permanente com os colegas da unidade de trabalho, discutir e organizar as 

reivindicações, manifestações, críticas e sugestões para a melhoria das condições de 

trabalho, encaminhando-as ao Sindicato e sempre atuando em benefício coletivo. 

Durante o mandato, o delegado não pode ser transferido do seu local de trabalho, 

salvo por iniciativa própria ou mediante negociação com o empregado. Também lhe 

é assegurada a estabilidade no emprego durante o exercício do mandato em até um 

ano após o término. O representante eleito tem vínculo com a entidade sindical da 

respectiva base (...)
18

. 

 

Desde a criação do SINTEPE, em 1990, até 2003, nos momento em que Zélito estava 

atuando como sindicalista ele exercia a função de sindicalista da base, uma vez que esteve por 

alguns momentos desse período afastado da entidade para assumir outras obrigações.  

 Porpino exerceu a função de sindicalista da base ainda na APENOPE tornando-se 

sócia do SINTEPE no processo do seu surgimento, já como dirigente sindical. 

Zélito se inicia como sindicalista da base na mesma época que trabalhou na  Escola 

Técnica Estadual Professor Agamemnon Magalhães, ETEPAM. Exerceu a partir daí não só as 

suas primeiras atividades, mas também as suas primeiras relações com o grupo de 

sindicalistas associados ao SINTEPE, junto aos demais docentes que trabalhavam nessa 

instituição. 

 

Eu já estava na ETEPAM quando me tornei sindicalista. Lá a gente fazia eleição 

direta para diretor. Tinham muitos sindicalistas da base, inclusive o diretor eleito 

era também sindicalista. A gente se movimentava muito, fazíamos passeatas para 

reivindicar material, porque uma escola técnica exige muitos equipamentos. 

Inclusive, material de expediente. Por outro lado, havia quem quisesse que lá se 

tornasse escola normal, a gente lutou muito para que se mantivesse como escola 

técnica. Até hoje ela é escola técnica.  

 

 

 

                                                             
18 Fonte: http://www1.spbancarios.com.br/download/bancos/sindical_base.pdf  

http://www1.spbancarios.com.br/download/bancos/sindical_base.pdf
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A imagem a seguir de Zélito na passeata do SINTEPE. A passeata é um dos meios 

principais de luta dos sindicalistas, como forma de pressão e manifestação das suas pautas 

reivindicatórias. 

 
Imagem 21: Zélito numa passeata do SINTEPE; Fonte: acervo pessoal, 2015. 

 

Zélito explica que fazia parte de um grupo de sindicalistas que representava vinte por 

cento de um grupo maior, que era o conjunto dos docentes da ETEPAM, num total médio de 

cem professores(as). 

 

Movimento sindical é sempre uma parte que se interessa por esse negócio; outra 

parte concorda, mas fica ali, entendeu? Da mesma forma que todo movimento 

social. No movimento sindical tem sempre um grupo que se movimenta mais do que 

os outros e consegue agregar as pessoas a uma movimentação necessária. (...) a 

gente fazia plenárias com os estudantes pelo direito à educação. Nas passeatas, a 

gente conseguia falar com o Governo do Estado e pressionava-o, ele recuava um 

pouco, liberava parte dos materiais reivindicados pra escola técnica. Era sempre 

assim: ora conseguia, ora não conseguia.  

 

Zélito explica que no movimento sindical há sempre um grupo menor de indivíduos. 

Nesse caso, os sindicalistas da base, que eram os mais organizados e que planejavam o 

movimento, articulavam os demais do grupo maior, os indivíduos da mesma profissão, sendo 

a pauta definida e decidida em seguida. Primeiramente, apresentada pelo grupo menor e 

depois decidida com o grupo maior. Exemplo das reivindicações e manifestações eram, entre 

outras coisas, aquelas por mais material escolar. 



119 
 

Os sindicalistas da base onde Zélito atuava, na ETEPAM, manifestavam-se mediante 

relações com os próprios professores(as). Estavam focados, principalmente, na melhoria dos 

trabalhos docentes nesta instituição, como, por exemplo, a questão de um maior compromisso 

destes para como o ensino, com a aprendizagem dos alunos. 

 

Existiam professores que eram meio “moles” para querer trabalhar; existiam 

tensões com alguns professores. Porque no ambiente com o serviço público há um 

grande conflito de acomodação. Há uma grande luta de acomodação por ser 

servidor público e há pessoas que acham que servidor público tem que dar recado, 

tem que dar respostas para os seus clientes, no nosso caso, os alunos. A gente teve 

um período em que fizemos uma assembleia na ETEPAM para aprovar que a gente 

iria publicar as faltas, deixar expostas as faltas. A gente foi o primeiro a discutir 

que o professor tinha trinta dias para repor [as aulas], que hoje está no nosso 

estatuto. Mas, lá já tinha isso, que era publicado. Então, as pessoas que não 

queriam trabalhar se sentiam tão constrangidas que iam embora. Aí entrava outro, 

mas já entrava outro com essa regra! Era uma tentativa de superar esse 

comportamento de que a pessoa acha que é “concursada”, então se acomoda.   

 

A imagem a seguir de Zélito durante uma assembleia com o conjunto dos 

professores(as). Prática de ação comum entre sindicalistas e membros de uma categoria 

trabalhistas. 

 
Imagem 22: Zélito na Plenária do SINTEPE; Fonte: acervo pessoal, 2015 

 

De uma maneira geral, Zélito destaca que houve resultados mediante os esforços desse 

grupo dos sindicalistas da base do qual ele fazia parte. Tanto em função da relação do grupo 

com o governo estadual como também em relação com os próprios docentes que trabalhavam 

na ETEPAM nessa época. 
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A gente chegou a um tempo em que tínhamos o melhor laboratório de química de 

Pernambuco. Formávamos muitos químicos. A exemplo da professora Matilde, que 

era uma batalhadora, onde a elegemos diretora da escola. Porque nós também 

elegíamos os diretores da escola. Votavam alunos, votavam funcionários e votavam 

professores. Então, criamos um ambiente político e social na escola. 

 

O caráter relacional do grupo de que Zélito fez parte nessa primeira fase das suas 

vivências no SINTEPE, demonstrado pela sua narrativa, foi um fator determinante para os 

avanços da entidade, mas, sobretudo, para o desdobramento das suas experiências no contexto 

do movimento sindical. 

Zélito declara que depois da ETEPAM, ele trabalhou ensinando na Escola Gercino de 

Pontes (bairro da Imbiribeira, Recife-PE) e no Espaço Ciência (município de Olinda-PE), mas 

pertencente, este último, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. 

Em relação à Porpino, como já dito, sua vivência inicial foi como sindicalista da base 

antes mesmo de ser organizada no SINTEPE. Passou um período não tão extenso, como 

passou Zélito, nessa função. A sua curta experiência como sindicalista da base (ou 

representante setorial, porque não havia sindicato ainda) foi na fase que tinha se associado à 

APENOPE. Portanto, no processo de sindicalização das entidades associativas dos docentes, 

embora ainda um processo de amadurecimento. 

 

Eu sou aposentada há vinte e nove anos e participo de movimento sindical há trinta. 

No entanto, só fui sindicalista da base num período de um ano, pois logo fui 

chamada pra a direção. Quando eu era da base, a gente ia muito às escolas. 

Encontrávamos muitas resistências, muitas escolas que fechavam as portas pra a 

gente. Mas havia um companheiro que nos acompanhava e que tinha o apelido de 

“Satanás”. Eu esqueci o nome daquele menino. Tinha uns cabelos desse tamanho! 

[ergueu as mãos para cima]. Ele era doido! [risos]. Mas era muito bom na luta 

sindical, e ficava virado em ver algumas professoras que não queriam participar 

das greves. Mas era assim, o povo era muito disponível, muito disposto, sabe? Que 

me contagiou. Iam muito pra o enfrentamento.  

 

Ela inicia a sua experiência num movimento docente já com fortes características 

sindicais, período este, no entanto, às vésperas da fundação do SINTEPE. Porém, mesmo 

nesse período e nessa etapa em que atuou no movimento, ela já havia estabelecido seus 

vínculos relacionais com os pré-sindicalistas da educação, contribuindo ativamente numa 

função que correspondia à figura do sindicalista da base, buscando atender as necessidades 

dos professores(as), ao mesmo tempo que esse movimento preparava caminho para se tornar 
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uma nova entidade que o grupo estava por construir, através do conjunto das entidades que os 

representavam. Porpino visitava as escolas, acompanhada dos colegas de profissão com 

enfrentamento de muitos desafios para reivindicar, inclusive a associação das professoras e 

professores dessas instituições. 

O caráter funcional dessa primeira etapa das experiências sindicais vivenciadas por 

Zélito e Porpino como sindicalistas da base, ou delegado(as) sindicais, ou até mesmo 

representantes setoriais (como muitas vezes se expressou Porpino) configurou-se, juntamente 

a outros sindicalistas docentes da base, um processo de enfrentamento de desafios. Não 

apenas em relação ao patronato que, para a realidade dos docentes entrevistados, estava 

incorporado ao governo do Estado de Pernambuco, como também no enfrentamento dos 

desafios que se encontravam no próprio interior do grupo dos profissionais da educação. 

No primeiro momento, nas experiências sindicais de Zélito e em decorrência da inter-

relação entre os sindicalistas da base na ETEPAM, reivindicaram ao Governo do Estado mais 

recursos para qualificar o próprio trabalho da docência na instituição onde ensinava. 

Experiências que se desdobrou dentro de um período democrático já estabelecido no país, 

onde possibilitaram ações organizativas e reivindicatórias. Mediante relação entre o SINTEPE 

e o governo do estado. Gadotti (1996) destaca que “As relações entre o Estado e os sindicatos 

dos trabalhadores da educação são muito dinâmicas, varia de conjuntura para conjuntura e 

dependem, sobretudo, do regime de governo” (GADOTTI, 1996, p. 18). 

No segundo momento, ele cobra, junto aos demais sindicalistas da base, um esforço de 

maior compromisso dos colegas de profissão para com o trabalho propriamente dito. 

Porpino, no espaço de tempo em que atuou com esse perfil sindical, reivindicou com 

outros docentes um maior envolvimento dos professores e professoras das escolas da rede 

estadual na luta por mais direitos para a sua classe profissional. 
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A seguir imagem de Porpino expondo a faixa em defesa da educação pública. A luta 

dos sindicalistas do SINTEPE ultrapassa os interesses específicos da própria categoria. 

 
Imagem 23: Porpino na luta pela educação pública; Fonte: acervo pessoal, 2015. 

 

O conjunto dos desafios enfrentados pelos docentes Zélito e Porpino foi demonstrado 

de forma ampla por eles mesmos, o que se reproduz frequentemente frente a grupos de 

docentes que expressam dificuldades, muitas vezes por uma perspectiva no âmbito subjetivo. 

Por causa disso, manifestam fenômenos como a dispersão e o desinteresse. 

A etapa seguinte da experiência sindical de Zélito e Porpino foi vivenciada nas 

funções de sindicalistas dirigentes, que ambos exerceram, melhor dizendo, exercem até hoje. 

Zélito recorda que passou a exercer a função de dirigente sindicalista nos primeiros 

anos do século XXI, e explica um pouco sobre seu papel de dirigente sindical. 

 

Eu entrei já faz três gestões [em 2003]. Quando você passa a ser diretor você tem 

outras preocupações, entendeu? Você tem preocupações de como levar informações 

para o conjunto. Antigamente eu fazia [essa atividade] na base, fazia na base da 

encruzilhada, na base do setor sul do Recife. Agora não. Tem que levar para 

Araripina, Petrolina... [municípios do sertão do Estado de Pernambuco], tem que 

levar as mesmas coisas num ambiente muito maior. Você tem que viajar para o 

interior, tem que dominar conteúdos que você não domina. Problemas de leis, 

porque chega uma pessoa [um sócio] que diz: “Eu tenho um problema assim, assim, 
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assim...”. Então, você não fica empurrando a pessoa. Você tem que atendê-la. Você 

tem que atender as pessoas de todo tipo, com todos os problemas e ao mesmo tempo 

levar ideias para o Estado todo. Comecei como secretário de formação, mas estou 

um pouco mais de tempo na Secretaria de Comunicação. 

 

Ele destaca que o sindicalista dirigente não é fechado com uma função exclusiva. 

Zélito, na condição de dirigente no SINTEPE, mesmo fazendo parte de uma secretaria, seja de 

formação, seja, depois, de comunicação, representa o sindicato como um todo para um sócio 

que venha precisar de uma ajuda. O primeiro atendimento a um sócio é, via de regra, uma 

obrigação para todos que se encontrarem na direção. Zélito demonstra, com isso, o caráter 

solidário que a instituição deve ter com o sócio, amparando-o em seus anseios quando chega à 

sede sindical, mesmo que, posteriormente seja encaminhado a uma secretaria específica em 

caso de necessidade. Por outro lado, evidencia-se também a amplitude do trabalho do 

dirigente sindical em atuar tal qual um sindicalista da base, que tem uma atividade dinâmica e 

desafiadora, mas cuja atuação se restringe a uma limitação territorial menor, e na maioria das 

vezes se relaciona com um conjunto de indivíduos mais constante e específico. 

Zélito demonstra em sua entrevista que existem dificuldades no exercício da função 

como dirigente sindical, a exemplo da secretaria onde que ele atua. 

 

A Secretaria de Comunicação é uma secretaria difícil. Porque não é fácil se 

comunicar com os sócios. A tendência muito grande do sócio é querer saber sobre o 

salário. Você precisa explicar sobre outros elementos que compõem a vida. A 

tendência da base [profissional] é não entender. 

 

O dirigente sindical, segundo Zélito, deve superar esses desafios para poder configurar 

uma relação com os sócios de forma mais consciente. Mas ele também diz que a Secretaria de 

Comunicação do SINTEPE exerce suas atribuições com outros setores que vão além da sua 

relação com os sócios. 

 

Nós nos comunicamos com a imprensa, com a sociedade, porque temos na Internet 

um site, uma funpage
19

 no Facebook. Além de uma revista (Educar), que era muito 

boa, mas parou de circular, e um jornal que nesse ano [2015] estava previsto uma 

                                                             
19 Fanpage ou Página de fãs é uma página específica dentro do Facebook direcionada para empresas, marcas 
ou produtos, associações, sindicatos, autônomos, ou seja, qualquer organização com ou sem fins lucrativos que 
desejem interagir com os seus clientes no Facebook (Fonte: http://www.aldabra.com.br/artigo/o-que-e-uma-
fanpage); 

http://www.aldabra.com.br/artigo/o-que-e-uma-fanpage
http://www.aldabra.com.br/artigo/o-que-e-uma-fanpage
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tiragem de quatro exemplares, mas só saíram duas. Mas temos também nossa 

comunicação com as escolas e com os sócios. Porque nunca deixamos de nos 

comunicar com ele. São vinte e oito mil sócios! Inclusive a gente sistematiza a 

pesquisa e monta a coisa em função dessa comunicação. Exemplo: vai ter eleição, 

vai ter campanha salarial. O que é que o sindicato está debatendo? Então, a gente 

faz o debate com temas como esses, e levanta, também, polêmicas sobre o que está 

acontecendo pra o conjunto [do sindicato]. 

 

Pelo exposto, vê-se que a comunicação do sindicato tem uma relação reticular com 

todo o SINTEPE, articulando a transmissão das informações entre os sindicalistas da base, 

outros setores da direção sindical e a sociedade, através de sua imprensa e da Internet. Para 

Zélito, é o departamento que dá visibilidade a todos os sindicalistas, docentes e a sociedade 

como um todo sobre os fenômenos que surgem na dinâmica dessa instituição. 

Vale ainda ressaltar que o SINTEPE mantém sua comunicação com os seus associados 

através de outros veículos externos de comunicação. Segundo Oliveira e Vieira (2014) 

 

Uma importante forma de comunicação que esse sindicato estabelece com seus 

associados é por meio de colunas semanais que a organização veicula nos principais 

jornais do estado, como o Diário de Pernambuco, Jornal do Commecio e Folha de 

Pernambuco. A cada semana, essa coluna, que é escrita por membros de sua 

diretoria, trata dos assuntos considerados mais interessantes para a categoria naquele 

período (OLIVEIRA; VIEIRA, 2014, p. 113). 

 

Por outro lado, ao refletir sobre o que acha como ponto negativo, ele destaca que há 

coisas que deveriam ser superadas por quem está na direção do sindicato. 

 

Tem uma coisa boa, que a gente mantém o contato com todo mundo. Mas, tem uma 

coisa ruim que eu acho que não deveria se repetir para os outros: eu acho que tem 

que ter um “pezinho” na escola, sabe? Porque o cara tinha que ter uma pequena 

carga horária. O problema é que o Estado não quer. Porque você não perderia o 

vínculo com a base. O problema é que quando você perde o vínculo, se distancia 

demais, você não sabe o que está acontecendo no ambiente escolar. 

 

Zélito questiona que deveria haver um mecanismo onde o sindicalista dirigente, que 

tem como prerrogativa o direito de ser afastado de suas funções profissionais, não tivesse as 

atividades da docência encerradas por completo, mesmo que houvesse uma frequência 

reduzida. Ele demonstra em seu comentário que, para a direção do sindicato, há, 

supostamente, um déficit de acompanhamento do que acontece no dia-a-dia das escolas. 
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Apoiando-me na pesquisa de Oliveira e Vieira (2014), onde demonstram através de 

entrevista de docentes sindicalizados do SINTEPE, que esse questionamento foi identificado 

por eles, onde trabalham no ambiente escolar. Num quantitativo de sessenta e nove docentes 

abordados, elas destacam que “Na rede estadual, onde o SINTEPE tem maior proporção de 

sindicalizados, 47%
20

 discordam que o sindicato se faz presente no cotidiano da unidade 

educacional, participando das discussões que envolvem os direitos dos trabalhadores” 

(OLIVEIRA; VIEIRA, 2014, p. 123). 

Não obstante, Zélito admitiu que efetuasse, pelo SINTEPE, acompanhamentos 

externos. 

 

A gente visita as bases, claro. Eu tenho uma lista de quarenta escolas, que são, 

prioritariamente, as escolas a que eu tenho que ir. Vou de manhã, converso com 

quem tiver, vou de tarde e vou de noite. Como você visita permanentemente as 

escolas, você tem relação com as pessoas, né? Tem coisas que se divulga: “Olha, 

avisa as pessoas aí que vai ter a plenária”. Aí já divulgam, porque você nem tem 

tempo de ir às escolas, porque não são poucas, são setecentos e noventa escolas em 

Pernambuco. Então, você não consegue chegar a todas. A gente se divide por 

grupos que fazem a movimentação. Uma aqui, no interior, na região metropolitana, 

no sertão, no agreste. Eu só faço zona sul do Recife, que vai da Imbiribeira e 

Afogados até o Ibura (bairros da Capital). Você tem que visitar as escolas, cada um 

(sindicalista da direção) visita por área. Não que você não vá para outros lugares, 

mas existe um lugar que eu sempre volto como minha base, que é muito importante. 

 

Zélito demonstra na sua narrativa que para essa tarefa de visitação das escolas o 

sindicato exerce a sua organicidade, que é a ação coletiva dos indivíduos que compõem o 

grupo dos dirigentes do SINTEPE, em correspondência, também, com os sindicalistas da 

base, que por sua vez, desdobram suas ações na instituição. 

Segundo ele, outros desafios também são característicos da entidade, uma vez que há 

uma relação de interdependência de indivíduos na própria direção do sindicato que envolve 

tensões, apoios, articulações para qualquer movimento que se faça no interior dessa relação. 

  

Os desafios têm sempre. Você está num ambiente onde tem muitas ideias, então você 

tem que fazer os debates de ideias, você vai encontrar os que são contra as suas 

ideias, os que são a favor, os que vão ajudando, os que vão construindo. A 

adversidade é muito grande! 

                                                             
20 Dos sessenta e nove docentes entrevistados; 



126 
 

Os laços que unem os membros dessa unidade sindical não eliminam as diferenças que 

tencionam os indivíduos desse mesmo grupo social. 

Como já disse, Porpino, por sua vez, participou da criação do SINTEPE, já como 

dirigente sindical. 

 

Fui representante setorial [sindicalista da base] e depois vim pra direção. Logo 

quando entrei na direção, fui convidada a participar da mesa de negociação e estou 

até hoje. Eu saí da direção este ano [2015], nessa última eleição. Com relação à 

mesa de negociação, o interessante é que quando estou na mesa, eu digo o que eu 

quero. Na mesa de negociação, tem a diretoria do sindicato e o representante da 

base. 

 

Ao se tornar dirigente sindical, ela assumiu uma função específica, atuar na mesa de 

negociação, que se perpetuou até hoje, exercendo, inclusive, a função, mesmo fora da direção, 

uma vez que continua no sindicato e foi aceita a sua participação pela direção atual. 

Entretanto, ao cumprir tarefas em correspondência com o Governo do Estado, ela 

sempre buscou manter uma relação proativa. E o faz até hoje, inclusive para atender aos 

interesses dos associados do sindicato que tinham determinadas questões a serem resolvidas, 

seja qual for o setor do Governo. 

 

Eu tenho um relacionamento muito bom nas instâncias do Governo, não com o 

governador. Semana passada mesmo, chegou um professor aperreado com um 

problema. Então, fui com ele e o motorista (do SINTEPE) até a Secretaria de 

Educação do Governo do Estado. Então, eu disse para uma pessoa de lá: ”Por 

favor, me veja a questão desse professor, sobre a sua aposentadoria”. Aí resolvi o 

problema dele. Agora, com relação às nossas questões [sindicais], a gente vai pra 

cima.  

 

Vê-se que ela preservava uma relação com o Estado no intuito de fazer fluir as funções 

da instituição e atender as questões específicas dos trabalhadores que procuravam ajuda no 

SINTEPE. Mas sem perder de vista o seu caráter sindical, a sua identidade com o grupo de 

que faz parte e a posição que tem que tomar no momento de defender os interesses da classe 

profissional. 
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Atualmente Porpino está no sindicato, mas não está na direção, embora cumpra papel 

de dirigente. Ela defende que exercer função no SINTEPE é válido em qualquer instância da 

instituição. Não, necessariamente, apenas na direção. 

 
Eu saí da direção porque tinha já trinta anos (de serviço)! Então, tem que renovar. 

O povo se apega à direção por uma questão de poder. Eu sempre questionei isso. 

Eu dizia: “Minha gente, ser diretor do sindicato não é “status” não, é 

compromisso!” Eu vejo assim. [No entanto] É porque tem as forças, né? Tem a 

“Corrente
21

”, tem a“Articulação
22

”, tem a “Articulação de Esquerda
23

”. Agora, eu, 

particularmente, tenho um trânsito com todas elas, de amizade. Embora, têm 

pessoas aqui que não entendem isso não, viu? Eu já não vejo por esse lado. Há 

sempre uns conflitos. 

 

Porpino não se relaciona no SINTEPE, exclusivamente, a partir de uma perspectiva 

ideológica, mesmo fazendo parte de uma. O seu compromisso no sindicato transcende as 

partes dos segmentos ideológicos, por se tratar, segundo seus comentários, de um 

compromisso que demonstra ser de um caráter mais institucional, o SINTEPE como um todo, 

naquilo que representa a própria entidade institucional em si. 

Ela declara que ao realizar uma ação em benefício de um associado, faz questão de 

enaltecer o SINTEPE, colocá-lo à frente de qualquer reconhecimento mediante efetuação de 

uma atitude de dentro do espaço sindical. 

 

Quando tem um professor com um problema, um aposentado, no momento que você 

vai lá é o momento que você pode ajudar aquela pessoa. Você tem um espaço que 

você construiu. Que esse espaço foi o sindicato que me deu. Quando diz aqui: 

“Porpino, você resolveu o meu problema”. Resolvi. Mas, não fui eu, foi o sindicato. 

Eu fui só o instrumento. Eu faço tudo para que seja em nome do SINTEPE que 

esteja resolvendo.  

 

Ao realizar um benefício em prol de um associado ao SINTEPE, Porpino demonstra 

querer incorporar o sindicato em si, no processo da sua ação. A sua atitude deve ser vista 

como uma ação do próprio sindicato. Apresentando, assim, uma abnegação por qualquer 

reconhecimento pessoal. 

                                                             
21

 Corrente Sindical Classista, corrente ideológica, que representa uma das forças do SINTEPE; 
22 Articulação Sindical, corrente ideológica, que representa a força majoritária e está presente desde a 
fundação do sindicato; 
23 Articulação de Esquerda é uma corrente ideológica dissidente da Articulação Sindical (além de existir, 
também, outra corrente denominada de Movimento Socialista); 
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Ela faz parte da Secretaria de Aposentadoria do SINTEPE onde atua junto a outras 

duas pessoas, embora considere que toda ação no sindicato é uma ação coletiva. 

  

Tem vezes que chega uma pessoa do sindicato. Aí a gente diz: “Olha, tem esse 

trabalho aqui pra fazer, mas a gente já fez.” Então, a pessoa diz: “Mas eu nem 

estava!” Aí a gente diz: “Você não estava, mas a gente já fez, porque o problema 

não podia esperar.” O sindicato é assim: o trabalho é coletivo. Tem um momento 

que a gente tem que tomar a frente. Não vai poder ficar esperando. 

 

Para Porpino, não existe uma ação particular, ou mesmo desconectada dos demais 

membros, em função do sindicato. Para ela, uma ação de sindicato que um membro não possa 

resolver, outro pode assumir. Isso para ela é uma regra básica da ação dos indivíduos que 

compõem esse grupo social, a exemplo dos momentos que ela diz ter participado muitas 

vezes, quando fez parte da direção e frequentou as reuniões de seus membros por muitos anos. 

Eram nessas reuniões onde se tomavam decisões coletivas, em que interagiu toda vez que se 

reuniam para determinar uma direção a tomar ou uma atividade a realizar. 

 

As decisões sempre são coletivas. Tem reunião de diretoria, a gente discute. Se for 

ter um passeio do sindicato, tem que passar pela direção. Se fizerem as plenárias, 

tem que passar pela direção. A gente é convidada a ir para o interior, nas regionais, 

falar com os aposentados. A gente passa pela direção. Tudo coletivamente, no 

sindicato como um todo. O coletivo é importante. Você não pode fazer nada só. 

 

Com essas afirmativas e exemplos, Porpino admite que sem relação com outros 

indivíduos que compõem o SINTEPE, mesmo com quem está fora da direção do sindicato, 

essa instituição não avançaria em seus propósitos. Há uma relação de interdependência no 

tecido sindical como um todo. Das decisões às ações. Nada é considerado exclusividade de 

um determinado indivíduo. 

Junto a essa mesma compreensão se confirma as observações de Zélito, entre a ação 

individual e social, a partir de determinado(s) grupo(s), numa teia relacional, a partir de um 

coletivo sindical ou em outras configurações de pessoas. 
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4.4 A relação de interdependência 

Nas sociedades humanas existentes até os tempos atuais, as pessoas nunca viveram de 

forma completamente isolada. Embora, como foi apresentado no capítulo anterior, o ser 

humano, numa sociedade mais avançada, vivia mediante a constituição de sua própria 

individualidade, cada vez mais presente. Não obstante, mesmo com mais independência e 

autonomia, as pessoas não se libertam por completo das dependências de relação entre si com 

outros indivíduos, na sociedade de onde se originou e onde se encontram inseridos. 

Ao caracterizar a forma como as pessoas se situam e se relacionam na sociedade, Elias 

(1994) afirma que os indivíduos transitam nas ruas e avenidas dos centros urbanos, seguindo 

seus destinos, por mais que estejam desvinculados entre si, no meio de dezenas, centenas ou 

mesmo milhares de pessoas. Cada um deles, segundo o autor, por mais simples que seja, tem 

sempre um lugar onde dorme ou come. Através desses lugares, o indivíduo, seja o mais 

elementar deles, tem envolvimento com outros indivíduos. Tal envolvimento se conforma por 

relações de interdependências. O conjunto desses processos relacionais, durante o seu 

desdobramento na história da sua existência, vai constituindo uma estrutura composta por leis 

e regularidades relacionais específicas, diferenciando, com isso, cada natureza de relação de 

interdependência, segundo o autor. Podem ser entre duas pessoas, num grupo de várias 

pessoas ou a partir de um conjunto de vários grupos sociais, como famílias, escolas, trabalhos, 

partidos, clubes, sindicatos, etc. Daí, no processo de sua história, o conjunto das suas relações 

sociais se configuram cada vez mais numa sociedade específica.  Elias (1994) explica que: 

 

Numa palavra, cada pessoa que passa por outra, como estranhos aparentemente 

desvinculados na rua, está ligada a outras por laços invisíveis, sejam estes laços de 

trabalho e propriedade, sejam de instintos e afetos. Os tipos mais díspares de funções 

tornaram-na dependente de outrem e tornaram outros dependentes dela. Ela vive, e 

viveu desde pequena, numa rede de dependências que não lhe é possível modificar 

ou romper pelo simples giro de um anel mágico, mas somente até onde a própria 

estrutura dessas dependências o permita; vive num tecido de relações móveis que a 

essa altura já se precipitaram nela como seu caráter pessoal. E aí reside o verdadeiro 

problema: em cada associação de seres humanos, esse contexto funcional tem uma 

estrutura muito específica. Numa tribo de criadores nômades de gado, ela é diferente 

da que existe numa tribo de lavradores; numa sociedade feudal de guerreiros, é 

diferente da existente na sociedade industrial de nossos dias e, acima disso tudo, é 

diferente nas diferentes comunidades nacionais da própria sociedade industrial. 

Entretanto, esse arcabouço básico de funções interdependentes cuja estrutura e 

padrão conferem a uma sociedade seu caráter específico não é criação de indivíduos 

particulares, pois cada indivíduo, mesmo o mais poderoso, mesmo o chefe tribal, o 

monarca absolutista ou o ditador, faz parte dele, é representante de uma função que 

só é formada e mantida em relação a outras funções, as quais só podem ser 

entendidas em termos da estrutura específica e das tensões específicas desse 

contexto total (ELIAS, 1994, p. 22). 
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Podemos depreender que é a partir do contexto desse tecido social que o indivíduo se 

desenvolve e atua como parte do conjunto das relações, através de conexões dessa rede social. 

Para isso, o indivíduo protagoniza-se a partir de seus vínculos com outros indivíduos no 

tecido social onde vive instituído por fatores fundamentais, segundo esse mesmo autor, 

através das relações em que se envolve e interage, ao longo de sua existência. Também por 

funções diferenciadas e assumidas, compondo estruturas e regularidades construídas nessas 

mesmas relações, entre dois indivíduos ou nas unidades grupais configuradas, pela formação e 

especificidade da sociedade onde ele vive. 

Um teórico que também estudou sobre a relação do indivíduo na sociedade, mediante 

troca de experiências com outros indivíduos, foi Lev Vigotski. Embora tenha partido do 

campo da psicologia, esse teórico respaldou as relevâncias dos estudos no campo da história e 

da sociedade para a o entendimento sobre a formação das estruturas psicológicas dos 

indivíduos. Não obstante, Vigotski percebia a relação como uma espécie de vetor para a 

formação da estrutura psicológica do indivíduo, num processo de internalização a partir da 

mediação semiótica, do caráter simbólico e do espaço representacional no processo 

interacionista no contexto social. Esses fatores repercutiriam para o que ele chamou de 

processo de individuação, em que se formam significações culturais para a formação da 

estrutura psicológica de uma pessoa que está inserida numa sociedade pelo processo de 

relação e aproximação. 

 

O problema da correlação de funções psíquicas externas e internas. É evidente aqui, 

como dissemos antes, porque tudo que é interno em formas superiores era 

necessariamente externo, quer dizer, era para os outros o que é agora para si mesmo. 

Qualquer função superior passa inevitavelmente por uma fase externa do 

desenvolvimento porque a função, em primeiro lugar, é social. Este é o ponto central 

de todo o problema de comportamento interno e externo. Muitos autores assinalaram 

o problema da internalização, a transferência do comportamento para o interior 

(VIGOTSKI, 1995, p. 149-150). 

 

A dimensão simbólico-cultural, considerada pelos estudos vigotskianos voltados para 

as relações dos indivíduos numa sociedade, foi um âmbito ao qual Elias pouco se dedicou 

para as formulações de suas ideias destinadas às configurações das relações de 

interdependências. Por sua vez, Vigotski, a partir do campo da psicologia, reconheceu a sua 

relação social e histórica como processo de estudos sobre a formação do indivíduo mediado 

pelas suas dimensões culturais. 
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Outro teórico que também contribuiu para os estudos da relação dos indivíduos na 

sociedade humana foi o pedagogo Bernard Charlot. Esse teórico defende uma sociologia que 

inclua o papel do sujeito na sociedade. Mas também critica um psicologismo que não 

reconhece os fatores sociais que compõem o universo do indivíduo. Ao se manter no campo 

pedagógico, Charlot celebra os seus estudos sobre a relação entre os indivíduos (sujeitos) 

direcionados para o objeto do saber, em que ele defende que a relação do sujeito com o saber 

decorre da relação desse sujeito com o mundo. Para ele, a relação do sujeito com o mundo é a 

relação entre os indivíduos, por meio de um convívio constante. Existe um desejo no sujeito 

pelo saber que o impulsiona no âmbito da relação com outros indivíduos. O cenário para o 

qual Charlot está voltado é o universo escolar, sustentado nos padrões das escolas modernas. 

 

A sociologia deve estudar o sujeito como um conjunto de relações e processos. 

[Pois, ele] (...) é um ser singular, dotado de um psiquismo regido por uma lógica 

específica, mas também é um indivíduo que ocupa uma posição na sociedade e que 

está inserido em relações sociais. (...) O indivíduo (...) não interioriza o mundo, 

apropria-se dele, em sua lógica de sujeito, o que é muito diferente. [Para o 

indivíduo] (...) a experiência escolar é, indissociavelmente, relação consigo, relação 

com os outros (professores e colegas), relação com o saber (CHARLOT, 2000). 

 

Elias, por sua vez, ao se dedicar aos estudos sobre a relação dos indivíduos, não 

dispensou determinadas produções literárias focadas, especificamente, nos estudos sobre o 

objeto do saber. Também não houve por parte dele a elaboração de um saber dedicado à 

inserção do contexto das escolas modernas. No entanto, para Elias, as escolas são instituições 

modeladoras, dentro de um universo social que divide o papel de modelação junto a outras 

instituições, como a família, a igreja e outros grupos sociais. Ele defende que no interior 

dessas instituições ou desses grupos sociais há indivíduos associados entre si através das 

estruturas relacionais de interdependência. 

Para Elias, a relação de interdependência se caracteriza por uma interação entre função 

e poder, ou, em outras palavras, o poder e a função dos indivíduos são definidos na 

perspectiva desse autor como fenômenos inerentes à relação humana, constituindo, assim, 

uma configuração (estrutura) relacional, seja entre dois indivíduos, seja em grupo de três, 

quatro, cinco indivíduos ou mais. Ou mesmo grupos maiores de dezenas, centenas, milhares, 

podendo transcender para relações de interdependências entre grupos sociais e mesmo numa 

visão mais global, através de cadeias e dimensões de configurações humanas, compondo 

assim, a estrutura de uma sociedade. 
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O poder na relação de interdependência de indivíduos se apresenta, no olhar eliasiano, 

como forma de equilíbrio entre seus membros. É um fenômeno móvel, não fixado 

permanentemente num só lado sob o domínio de um só indivíduo, nem mesmo de 

determinados indivíduos específicos. Mas se estabelece por um período provisório, numa 

instância delimitada de cada pessoa ou de pessoas inserida(s) numa relação. 

 

Desde que nasce, a criança tem poder sobre os pais, e não só os pais sobre a criança. 

Pelo menos a criança tem poder sobre eles, desde que estes lhe atribuam qualquer 

tipo de valor (...) o senhor tem poder sobre o escravo, mas o escravo tem poder sobre 

o senhor, na proporção da função que desempenha para o senhor – é a dependência 

que o senhor tem relativamente a ele. Nas relações entre os pais e filhos e entre 

senhor e escravo, as oportunidades de poder são distribuídas muito desigualmente. 

Porém, sejam grandes ou pequenas as diferenças de poder, o equilíbrio de poder está 

sempre presente onde quer que haja uma interdependência funcional entre pessoas. 

Sob este ponto de vista, a utilização simples do termo ‘poder’ pode induzir em erro. 

(...) o poder não é um amuleto que um indivíduo possua e o outro não; é uma 

característica estrutural das relações humanas – de todas as relações humanas” 

(ELIAS, 1980, p. 81). 

 

O poder está presente na relação de interdependência entre as pessoas. Nos exemplos 

da citação, do pai sobre a criança, do senhor sobre o escravo, e também da criança sobre o pai, 

do escravo sobre o senhor, quando existe(m) determinado(s) valor(es) ou função(ões) dos 

segundos sobre os primeiros. Mesmo que, segundo o autor, exista desigualdade na 

distribuição desse poder entre os indivíduos correspondentes da relação. O mesmo destaca o 

mérito do poder entre os indivíduos interdependentes, mesmo que em circunstâncias 

desniveladas, através do potencial da função que cada um exerce ente si, numa configuração 

relacional. 

A função, por sua vez, na perspectiva eliasiana, como característica da relação de 

interdependência, se apresenta a partir do momento em que alguém tem uma determinada 

atribuição ou qualidade que possa atender outra pessoa que possui uma determinada 

necessidade, ao passo que esta outra pessoa que é atendida por ter uma necessidade, que é a 

mesma, porém de forma diferente, correspondente com algo para atender a primeira. Porque 

para esta última a segunda pessoa tem uma função ou um valor que a primeira necessita e, 

destarte, condiciona, assim, uma interdependência entre ambas. Com isso, demonstra-se a 

função social delas, a partir da natureza desta relação. Só assim a existência da relação de 

interdependência se justifica entre esses dois indivíduos. O mesmo exemplo pode 
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corresponder de forma diferente, como entre cada membro de um grupo com os demais 

membros. Ou mesmo entre determinados grupos. 

Não obstante, essa mesma interdependência de relação restringe e condiciona o 

comportamento dos indivíduos que estão vinculados entre si a partir das funções que venham 

exercer nesse contexto. 

 

O conceito de função deve ser compreendido como conceito de relação. Só podemos 

falar em funções sociais quando nos referimos a interdependências que constrangem 

as pessoas, com maior ou menor amplitude. (...) A dificuldade de utilizarmos o 

conceito de função como uma qualidade de uma unidade social singular é 

simplesmente o fato de ele omitir a reciprocidade, a bipolaridade e a multipolaridade 

de todas as funções. É impossível compreender a função que A desempenha 

relativamente a B sem atendermos a função que B desempenha relativamente a A. 

Isso é o que se pretende dizer quando se afirma que o conceito de função é um 

conceito de relação. De um modo mais simples, poderíamos dizer: quando alguém 

(ou um grupo de pessoas) falta algo que o outro alguém ou grupo de pessoas 

possuem, o outro desempenha uma função relativamente ao primeiro (...) pois, uma 

vez que se tornaram interdependentes tem o poder de possuir reciprocamente 

necessidades elementares (Ibidem, p. 84-85) 

 

Entretanto, a correspondência que a função tem com o poder, na relação de 

interdependência, se destaca por esse autor a partir do potencial de retenção recíproca. 

Embora seja recíproco esse potencial, se distribui, normalmente, de forma desigual. Como já 

dito, o poder não se perpetua apenas de um só lado. No entanto, na maior parte das vezes não 

está presente de forma igualitária entre todos os membros que fazem parte de um determinado 

contexto relacional e que se encontram interdependentes entre si numa relação. 

 

(...) o conceito de “função” demonstra a sua relação com o poder dentro do quadro 

das relações humanas. Pessoas ou grupos que desempenham funções recíprocas 

exercem uma coerção mútua. O seu potencial de retenção recíproca daquilo que 

necessitam é geralmente desigual, o que significa que o poder coercivo é maior de 

um lado do que do outro (Ibidem, p. 85). 

 

Para existir uma sociedade é imprescindível existirem duas coisas fundamentais: 

indivíduos e relação. A relação está presente entre os indivíduos, em todas as esferas sociais. 

Para Elias (1980), a relação sempre se apresenta numa sociedade entre os indivíduos de forma 

processual, gerando mudanças, superações, rupturas e reconfigurações entre os mesmos, de 

maneira não planejada, fora do controle de quem quer que seja que esteja envolvido nas 

tramas das relações individuais e sociais. Portanto, mediante mudanças promovidas pelas 
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relações tencionadas pelas interdependências dos indivíduos, promovem mudanças na 

sociedade como um todo, no processo de desdobramento das configurações relacionais. 

 

Mudanças na estrutura das sociedades, nas relações globais de interdependências 

funcionais, podem induzir um grupo a contestar o poder de coerção do outro grupo, 

o seu ‘potencial’ de retenção. Neste caso, essas mudanças iniciam provas de força, 

que podem irromper subitamente, sob forma de lutas agudas ou mesmo violentas 

pelo poder, ou podem existir de um modo latente, durante longos períodos, como um 

conflito permanente inerente à estrutura da sociedade durante uma fase do seu 

desenvolvimento. Hoje em dia, as tensões e os conflitos construídos desse modo são 

característicos das funções interdependentes de trabalhadores e empresários, assim 

como entre grupos de Estados (Ibidem). 

 

As relações de interdependência, como em todas as esferas da sociedade, também 

estão presentes no movimento sindical entre duas classes, no mundo do trabalho, como bem 

sinaliza a citação. Assume, no seu caso, um caráter mais específico, na perspectiva social, 

entre patrões e empregados, operários e industriais, servidores públicos e governos. Ou a 

partir de um âmbito mais direto e restrito entre os próprios membros das entidades sindicais, 

entre os dirigentes, entre os associados, entre os dirigentes e associados, entre representantes 

dos trabalhadores e representantes dos patrões, numa mesa de negociação, etc. 

No sindicato, os trabalhadores e o(s) patrão(ões) representa(m) grupos sociais, na 

perspectiva sociológica configuracional da concepção eliasiana, pois todo grupo social se 

forma a partir de uma configuração relacional de indivíduos. 

Segundo Elias (1980, p. 142), por configuração se entende um padrão mutável criado 

pelo conjunto dos indivíduos, não só pelos seus intelectos, mas também pelo que eles são no 

seu todo, na totalidade das suas ações nas relações que sustentam uns com os outros. Podemos 

ver que essa configuração forma um entrançado flexível de tensões. A interdependência dos 

indivíduos como uma condição prévia para se formar uma configuração pode ser uma 

interdependência de aliados ou de adversários. A configuração pode ter uma hierarquia de 

“eu” e “eles”, “nós” ou “eles”. 

Na configuração, o conceito de poder se transformou de um conceito de substância 

para um conceito de relação. 
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No seio das configurações mutáveis – que constituem o próprio centro do processo 

de configuração –, há um equilíbrio flutuante elástico e um equilíbrio de poder, que 

se move para diante e para trás, inclinando-se primeiro para um lado e depois para o 

outro. Esse tipo de equilíbrio flutuante é uma característica estrutural do fluxo de 

cada configuração (Ibidem, p. 143). 

 

As configurações de grupos pequenos podem ser observadas diretamente por se tratar 

de configurações relativamente simples, embora as aldeias e as sociedades já se apresentem 

como configurações complexas, constituídas por cadeias de interdependência em que só se 

possa perceber de forma indireta e “compreendida mediante os elos de interdependências” 

(Ibidem). 

Entretanto, tanto no sindicato como no SINTEPE, a configuração de seus membros se 

forma entre os dirigentes, os sindicalistas da base e os sindicalizados associados que se 

apresentam, como já descrito nesta pesquisa, entre os trabalhadores da Educação da rede de 

ensino do Estado de Pernambuco. A configuração dos sindicalistas do SINTEPE tem uma 

relação institucional de interdependência com o Governo do Estado. Mesmo que em toda a 

sua existência tenha se caracterizado por uma relação adversa, tencionada por interesses 

contrários, na maior parte das suas experiências de convivência. No âmbito dos membros do 

sindicato, configuram-se relações de interdependência entre sindicalistas dirigentes e os 

sindicalistas da base, e entre os sindicalistas e os associados sindicalizados. 

Na perspectiva eliasiana, Zélito e Porpino, sindicalistas que são o foco central desta 

pesquisa, relacionaram-se e atuaram no contexto do movimento das relações de 

interdependência (de poder e de função). Destacaram-se as interdependências relacionais dos 

dois docentes sindicalistas em diversos espaços e períodos vividos por eles no SINTEPE, e 

mesmo antes dele. 

As relações de interdependência do movimento docente se iniciam na vida de Zélito 

num período contemporâneo à iniciação de Porpino em face às mesmas ações do movimento 

anterior, ainda ao surgimento do SINTEPE, em meio ao espírito pré-sindical, que era 

encabeçado pela APENOPE.  Como já dito, em meados da década de 80 do século passado, 

no processo de paralisações dos trabalhadores da educação, incorporaram-se novos membros 

à entidade. A greve dos servidores da Educação nesse período era ilegal. No entanto, isso não 

impediu a forte adesão dos trabalhadores das escolas públicas estaduais e mesmo a sua 

organização a partir de então. 
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No âmbito da relação de interdependência entre a APENOPE e o Governo do Estado, 

predominou uma relação tencionada por estarem em disputa interesses contrários. Mas, se por 

um lado ambas as partes eram interdependentes pela relação de função em que os 

trabalhadores da Educação cumpriam o papel de ensinar as demandas das novas gerações que 

se inseriam na sociedade, por outro lado estava o Estado, que possuía o caráter empregador, 

que garantia o vínculo e a compensação do trabalho realizado por esses indivíduos. 

Entretanto, a má correspondência de um dos lados, ou mesmo entre os lados, criava 

uma relação conflituosa, a exemplo do Estado, pelo não reconhecimento de diretos ou pela má 

remuneração dos trabalhadores e precariedade de condições de trabalho. Por parte dos 

trabalhadores, a falta de comprometimento dos profissionais com o trabalho, a indisciplina na 

prática profissional, etc. Por sua vez, em função dos interesses dos trabalhadores, a greve 

passa a ser por parte deles um mecanismo de poder em meio a essa forma de relação com o 

patrão, nesse caso, o Governo do Estado. Os trabalhadores, ao longo do processo de relação 

que se estabeleceu, passaram a ser conscientes do potencial de retenção que adquiriram frente 

às imposições exigidas pelos sucessivos governos estaduais. 

No entanto, toda greve tende a ser uma das últimas formas de imposição dos 

trabalhadores, e tem um período curto de duração. Não obstante, as greves dos trabalhadores 

da Educação são famosas por muitas vezes se prolongarem por muitos dias. Mesmo assim, 

durante as greves dos docentes, ainda que por curto tempo, é quando prevalece o poder dos 

trabalhadores. Mas não de forma íntegra. Mesmo no período de greve dos docentes da rede 

estadual, o governo muitas vezes resiste à ofensiva da paralisação, medindo forças com os 

trabalhadores, contribuindo, dessa forma, para prolongados períodos de paralisação. Portanto, 

sem dúvida, numa relação de interdependência entre o sindicato e a instituição empregadora, a 

greve é o principal instrumento de poder dos trabalhadores associados, o potencial de retenção 

mais forte. Entretanto, nem sempre é bem-sucedida. 

Zélito comenta que: 

 

Foram nas greves dos professores de 1985 e 1986, onde eu começo a participar 

(...). No entanto, o que nos impelia para a greve eram as condições de salário. Com 

isso, a gente vai participando, vai entendendo o movimento e foi assim que eu 

cheguei até o sindicato. 
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O mesmo fez Porpino em sua narrativa: 

 

Eu estava trabalhando na Escola Coronel Othon
24

, quando chegava Morena
25

 com 

um grupo de professores visitando as escolas. Foi ela quem me influenciou, porque 

ela chegava na escola falando, ai eu tomava a consciência que aquilo que ela estava 

falando era verdade. (...) Aí começou aquele movimento em 1986. Teve a primeira 

reunião, aí eu vim..., aí eu achei bom aquilo, né? As professoras primárias..., foi 

uma grande greve, aí eu participei. Era como eu fosse participar de alguma coisa 

que era importante, né? A liberdade, isso era bom. E comecei sendo influenciada, 

mas depois eu passei a influenciar. Foi assim até o surgimento do sindicato 

[SINTEPE]. Porque a gente tava ainda na APENOPE, nessa época. 

 

Existiam outras formas menores de poder dos docentes sindicalistas na relação com o 

governo estadual mediante “queda de braço”. É o que demonstra Zélito, já no SINTEPE e 

trabalhando no ETEPAM, ao comentar que ora ganhava, ora perdia, fato que decorria da 

própria relação de interdependência entre os docentes sindicalistas e o governo. 

  

A gente se movimentava muito, fazíamos passeatas para reivindicar material, 

porque uma escola técnica exige muitos equipamentos. Inclusive, material de 

expediente. Por outro lado, havia quem quisesse que lá se tornasse escola normal. A 

gente lutou muito para que se mantivesse como escola técnica. Até hoje ela é escola 

técnica. Nas passeatas, a gente conseguia falar com o Governo do Estado e 

pressionava-o, ele recuava um pouco, liberava parte dos materiais reivindicados, 

pra escola técnica. Era sempre assim: ora conseguia, ora não conseguia. 

 

As possibilidades manifestadas por Zélito, que ora conseguia, ora não conseguia 

alcançar as suas reivindicações, demonstra o caráter relacional do poder, que se apresenta na 

perspectiva eliasiana sob a forma do equilíbrio, em que, mesmo distribuído de maneira 

desigual, possibilitava aos sindicalistas impor determinadas demandas reivindicatórias. Mas, 

por outras vezes, suas manifestações obtinham insucessos. Com isso, prevaleciam as 

determinações do Governo, que, na maior parte das vezes, tinha o poder de constranger os 

docentes devido à própria configuração relacional de sua hierarquia. 

No âmbito escolar, a configuração da relação dos sindicalistas da base se desdobra por 

meio de uma relação direta com a categoria profissional que busca se articular no propósito de 

promover uma mediação entre a categoria e os dirigentes sindicais. Por esse propósito, os 

                                                             
24 Escola pública da rede estadual de ensino; 
25 Florentina Francisca Cabral, liderança do movimento docente e ex-presidente da antiga APENOPE. Ela é 
associada hoje no SINTEPE; 
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sindicalistas da base configuram uma relação de interdependência com os trabalhadores em 

questão, nesse caso, os docentes. 

Porpino foi sindicalista da base quando ainda não existia o SINTEPE. Organizada com 

outros docentes, ela se relacionava diretamente com os professores(as) das escolas. Na relação 

dos docentes entre si, Porpino demonstra as tensões entre os próprios docentes que se 

dedicavam exclusivamente a sua profissão, não participando do movimento pré-sindical da 

década de 80 do século passado, visto que havia nesse aspecto uma relação de 

interdependência de função de indivíduos com os mesmos interesses da classe profissional. 

Contudo, não impedia a existência de determinadas tensões. Porpino afirma: “Quando eu era 

da base, a gente ia muito às escolas. Encontrávamos muitas resistências, muitas escolas que 

fechavam as portas pra gente.(...) havia algumas professoras que não queriam participar das 

greves”. 

Havia uma relação de interdependência onde os docentes organizados tinham a 

necessidade de ampliar o movimento pré-sindical. Daí a sua dependência com os demais 

docentes dispersos. Por sua vez, esses últimos, em circunstâncias desfavoráveis e tensões no 

trabalho, necessitavam de superação dessas contradições, não tendo outro meio que não fosse 

o movimento docente organizado, embora faltasse determinada consciência ou disposição 

para que alguns participassem. Os docentes organizados conquistavam alguns professores, 

outros não. O poder dessa relação tendia para um lado ou para outro, ou conquistavam a 

participação dos demais docentes ou prevalecia o caráter individualista e a frustração de quem 

mobilizava. Essa configuração entre os docentes era frequente e contribuiu, mediante 

processo relacional, para a formação do SINTEPE. 

Zélito, por sua vez, começou suas experiências como sindicalista da base na 

ETEPAM, onde já trabalhava antes de assumir a função de sindicalista. O grupo que passou a 

cumprir tal função para o sindicato representava em torno de vinte por cento do conjunto dos 

professores dessa escola, que tinha um quantitativo de cem docentes. Além de um contato 

direto com os estudantes, os sindicalistas da base do SINTEPE se relacionavam com os 

docentes da ETEPAM, interferindo diretamente nas questões relativas às condições de 

trabalho e também no comportamento dos próprios docentes dessa instituição. 

Havia relação de tensão, tanto no Estado, já comentado, como também com os 

próprios professores e professoras dessa escola técnica. 



139 
 

Nas relações de interdependência de suas funções sociais, os sindicalistas puseram em 

prática o seu potencial de retenção recíproca em relação aos docentes não organizados. 

Segundo Zélito, através de assembleias com o conjunto dos docentes da ETEPAM, onde se 

discutiam a qualidade da educação, o comprometimento dos professores e professoras com os 

discentes, as reposições de aulas, etc. Tudo isso, todas essas interações de interdependências 

relacionais tinham como pretensão superar as tensões criadas pelos descasos do governo, 

pelos déficits de formação dos discentes e pelas posturas e maus hábitos de determinados 

docentes que traziam em si concepções de que servidores públicos não trabalham, por se 

declararem concursados. 

Os sindicalistas da base, que representaram o SINTEPE, mantiveram uma 

configuração de relação de interdependência com o governo estadual, os alunos e os docentes 

que trabalharam na ETEPAM. Preservaram essa relação de função e poder, que, embora 

organizados e unidos enquanto docentes sindicalistas em prol de uma educação de qualidade, 

com uma instituição forte e acolhedora, sentiram também reveses por parte do equilíbrio de 

poder que pendia, por sua vez, para o lado dos demais grupos que se inter-relacionavam com 

os sindicalistas. Não obstante, os sindicalistas da base dessa escola técnica conseguiam 

constranger alunos e docentes com maior permanência de poder sobre estes. 

Como descreve Zélito, nesse período em que ele atuou como sindicalista da base na 

ETEPAM, junto aos demais sindicalistas e a colaboração dos docentes e discentes dessa 

época, eles alcançaram várias conquistas para a configuração desse grupo escolar de formação 

técnica, como: eleição de diretor, material escolar, laboratório de química, comprometimento 

dos docentes, elevação dos níveis de escolaridade dos alunos, inclusive reconfigurando novas 

formas de relações desse mesmo grupo, com mais consciência e participação dos indivíduos 

envolvidos. Demonstra-se, com isso, pela perspectiva eliasiana, mesmo em meio às tensões 

presentes, o caráter processual da relação de interdependência figurado pelos sindicalistas, 

docentes, alunos e governo estadual. 

No processo de relação como sindicalistas, Zélito e Porpino, à frente da função de 

sindicalistas da base, alcançaram conquistas para a entidade sindical, onde se encontram 

organizados, o SINTEPE. Mas também vivenciaram experiências singulares nesse primeiro 

momento em que fizeram parte do movimento docente. 

Assumindo um novo patamar do movimento sindical docente de Pernambuco, eles 

desempenharam tarefas de dirigentes da entidade, inserindo-se em uma nova configuração 
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relacional. Ampliaram os seus espaços de atuação para não mais apenas uma localidade ou 

uma escola, mas para os conjuntos de unidades escolares, das regiões da zona metropolitana e 

do interior, por meio de uma relação de interdependência com todos os demais membros da 

direção do SINTEPE, com a sociedade pernambucana, com o Governo do Estado e com todo 

o conjunto dos trabalhadores da Educação de Pernambuco associados ao sindicato. 

Ampliando, também, os desafios e as tensões desse novo tecido relacional em que passaram a 

atuar. 

Zélito teve vivência em dois departamentos do sindicato: na Diretoria de Formação e 

na Diretoria de Comunicação, tendo esta última se perpetuado por mais tempo, mantendo-se 

em atividade até os dias atuais. No Departamento de Comunicação, Zélito se inseriu na 

configuração de uma rede de relação funcional com o conjunto dos indivíduos do sindicato, 

direta e indiretamente. Também através da comunicação com os associados, como, por 

exemplo, nos informativos de norteamentos da direção do SINTEPE em face de campanha 

salarial, num movimento de greve, divulgando eventos de assembleias, ou determinações do 

Governo etc. Ele tinha a responsabilidade de manter todos os associados, ou pelo menos a 

maioria, informados sobre os acontecimentos e decisões decorrentes da direção da instituição, 

do coletivo sindical ou proveniente do próprio governo estadual. O mesmo compromisso 

havia com os demais membros da direção e outros sindicalistas do SINTEPE. 

As ações funcionais de Zélito eram objetivas e diretas, devido à própria natureza da 

comunicação, enquanto que a correspondência de quem recebia tais informações 

manifestavam procedências diversas, pois poderia representar uma reciprocidade de 

correspondência implícita, indireta e dispersa, uma vez que as repostas reticulares esperadas 

poderiam ser através de uma maior coesão do grupo, maior comprometimento, disposição, 

coerência de visão e decisão. Enfim, a correspondência de quem recebesse tais informações 

não estava voltada propriamente para a Diretoria de Comunicação, mas para toda a 

organicidade da instituição sindical. Isso não impediu, segundo Zélito, o enfrentamento e a 

superação de determinados desafios, principalmente com relação aos associados, devido às 

dificuldades de compreensão a respeito da própria situação dos mesmos. A maioria se 

preocupa especificamente com a sua própria questão salarial. Zélito afirma que: 

 

A Secretaria de Comunicação é uma secretaria difícil. Porque não é fácil se 

comunicar com os sócios. A tendência muito grande do sócio é querer saber sobre o 

salário. Você precisa explicar sobre outros elementos que compõem a vida. A 

tendência da base [profissional] é não entender. 
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O potencial de retenção na relação funcional de Zélito, através da Diretoria de 

Comunicação onde atua, pode ser entendido pelos mecanismos de comunicação em que o 

departamento se apoia para veicular as informações do sindicato aos associados e demais 

sindicalistas. Ou mesmo do próprio poder argumentativo que Zélito precisa desenvolver para 

respaldar os anseios dos associados e os interesses da direção. Nem sempre esse poder pende 

apenas para o seu lado. Segundo ele, muitas dificuldades persistiam, mantendo-se um 

determinado equilíbrio de poder entre o dirigente da comunicação e os associados. O mérito 

dessa relação estava focado entre o atendimento do sindicato para manter os sócios 

informados e atualizados mediante decisões do sindicato, mas também, por sua vez, a 

correspondência do associado para com o sindicato. Tanto em relação ao norteamento das 

movimentações do sindicato, como também, referente à unidade do grupo mediante as 

posturas e decisões da entidade. 

Por outro lado, Zélito também comenta que o papel de um sindicalista dirigente é 

atender o associado da forma mais elementar possível. Ele alega que não se pode negar uma 

atenção, mesmo que a questão não faça parte do seu departamento, da sua função imediata. 

Embora seja uma relação mais elementar, ainda assim é uma relação funcional em que o 

associado precisa ser atendido para se sentir seguro e manter sua confiança na entidade 

sindical que o representa. Do lado do associado, permanecerá vinculado, inclusive, em relação 

à contribuição sindical, para a manutenção e o fortalecimento da entidade. Essa relação de 

interdependência de aliados é fundamental para a permanência da configuração desse grupo 

social. 

Papel semelhante é exercido Porpino em atenção aos associados que a procuram no 

sindicato, no que ela usa as mesmas justificativas, configurando, também, a mesma relação de 

interdependência. 

Não obstante, ela cumpre suas funções mais específicas no departamento de 

aposentadoria, trabalhando, neste setor, em razão das garantias dos direitos desses tipos de 

associados que deixam de trabalhar. Entretanto, Porpino, na relação de sua função com esses 

associados aposentados, tem o desafio, também, de manter o vínculo dos mesmos com a 

própria entidade. Por sua vez, ela os orienta que é muito importante a permanência da 

vinculação deles ao sindicato, bem como da continuação de sua contribuição financeira. 

Exemplo do potencial de retenção recíproca dela para com os associados aposentados está 
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em seu poder argumentativo. Como exemplo de uma forte questão, segundo ela, é a 

equiparação dos direitos dos aposentados em relação aos direitos dos associados da ativa (dos 

sócios sindicalizados que se encontram trabalhando). Como a mesma afirma, o SINTEPE 

lutou e conquistou tal direito para o aposentado. Não obstante, um ou outro sócio aposentado 

não se convence dessas razões apresentadas e abandonam o sindicato, deixando, com isso, de 

participar e de contribuir financeiramente com a entidade. 

Através dessa sua relação funcional, Porpino demonstra que nem sempre, mediada 

pelo sindicato, ela consegue cumprir tal determinação. O poder dessa relação às vezes pende 

seu equilíbrio para o lado de um associado que se sobressai da influência da entidade, 

superando as justificativas dadas por ela e mantendo as suas próprias decisões, nesse caso, de 

se desvincular do sindicato, mesmo que o condicione para uma situação de desvantagem. 

Esse movimento relacional que ela executa é muito importante para a permanência e 

desdobramento da entidade, uma vez que, segundo Oliveira e Vieira (2014) 43,9% dos 

associados do SINTEPE são compostos por aposentados. 

Porpino atua, também, na mesa de negociação desde que entrou na direção. A mesa de 

negociação é um ponto nevrálgico da relação de interdependência entre o SINTEPE e o 

Governo do Estado. Um dos momentos de equilíbrio de poder dessa configuração relacional 

de interdependência entre as duas instituições, em que há uma verdadeira queda de braço, 

entre Governo e sindicato. 

Como o próprio Elias (1980) argumenta, numa relação, o poder pode estar em 

determinado momento de um lado e em outro momento, do outro, mesmo que distribuído de 

forma desigual. Na mesa de negociação, as instâncias que mantêm o poder em determinado 

lado é muito efêmera. Com muita frequência, passivo de mudanças. O caráter argumentativo 

entre sindicalistas e patrões é exercido com muita força e propriedade para atender os 

interesses de cada lado. Uma negociação errada pode resultar em consequências drásticas ou 

prejudiciais para uma das partes. Como consequências das mesas de negociação, podem 

ocorrer demissões, por decisão dos patrões, ou, por parte dos empregados, paralisações das 

atividades (greves), ou mesmo, por fim, acordos de ambas as partes. Não obstante, é uma 

relação passiva de muitas tensões, pressões e resistências. 

A mesa de negociação é um tipo de relação em que se busca também prever as 

próximas etapas das negociações, pois nenhuma das partes apresenta todos os trunfos que 
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possui. No entanto, os acontecimentos dessa relação não estão definidos para nenhum dos 

envolvidos na relação. Como afirma Elias (1980), toda relação é processual e segue 

indefinidamente. Mediante passos efetivos nas decisões de ambos, mas sem nenhum 

planejamento predeterminado por qualquer uma das partes. Patrões e empregados são levados 

a assumirem posições mediante consequências da relação. 

Neste capítulo, apresentei um pouco como se desdobraram as experiências vivenciadas 

pelas configurações das relações dos sindicalistas Zélito e Porpino. Vimos que o caráter da 

relação de interdependência entre os sindicalistas do SINTEPE e o Governo do Estado de 

Pernambuco se apresenta pela sua complexidade ainda mais ampla, não se definindo por 

completo através apenas desses exemplos aqui apresentados. Não obstante, esse capítulo 

explicita a forma dinâmica dessa relação, tencionada e determinante para os indivíduos que 

estão interdependentes e vinculados pelas relações das suas funções, através dos trabalhadores 

da Educação, dos agentes do Governo, como também dos estudantes que frequentaram as 

escolas públicas do Estado de Pernambuco. Isso interfere diretamente na vida dos indivíduos 

que estão vinculados nessa configuração, mas também indiretamente, contribuindo para a vida 

das pessoas que compõem a sociedade pernambucana, pelo conjunto das cadeias de 

interdependência dos grupos sociais que figuram todo o Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

5 EDUCAÇÃO INFORMAL NA MODELAÇÃO SINDICAL 

 

5.1 O papel sindical nos modelos educacionais e a educação formal do SINTEPE 

Na vida em sociedade de indivíduos humanos, a sua existência se perpetua através da 

renovação de seus próprios membros pela alternância de gerações de novos indivíduos. Isso 

acontece para que não apenas se renovem os indivíduos descendentes dos membros desta 

sociedade, mas também para que se renove a própria sociedade como um todo. Implica dizer 

que, além da renovação desses indivíduos, estes devem inserir-se nessa mesma sociedade 

através de convivência, relação e interação. Para que isso ocorra, essas novas gerações de 

pessoas necessitam apropriar-se ou interiorizar os sistemas sociais existentes no contexto 

dessa sociedade, comportar-se e adaptar-se aos costumes e hábitos sociais. Portanto, precisam 

dominar e absorver o sistema de linguagem, de escrita, das regularidades dos 

comportamentos, das legislações, de valores, de reconhecimentos e autorreconhecimentos etc. 

Precisam, inclusive, apropriar-se de habilidades para os trabalhos ofertados nessa sociedade 

para o convívio com os demais grupos sociais, como a família, a igreja, a escola, o trabalho, 

associações organizadas etc. 

Os mecanismos utilizados para a formação do indivíduo que permitam a sua inserção 

nos âmbitos de convivências e relação com as demais pessoas da sociedade de que faz parte 

estão submetidos a processos educacionais para a formação dos seres humanos necessários 

para ela. Impõem, posteriormente, que os indivíduos que se submeteram a tais processos de 

educação e que se constituíram como seres adultos assumam o protagonismo da manutenção e 

condução dessa mesma sociedade onde surgiu e se construiu. 

A educação em si, como mecanismo, processo, veículo ou meio de construção 

humana, não se apresenta apenas por um único caminho, ou mesmo como um único formato 

ou modelo de formação do indivíduo. Como não existe um só modelo ou uma só forma de 

educação, também não deve existir um só local, instituição ou ambiente que possa educar o 

ser humano. A educação numa sociedade se apresenta a partir de um conjunto de múltiplas 

formas, meios e grupos sociais. 

Segundo Libâneo (2010), a educação pode ser classificada em três modalidades 

principais: a educação formal, a educação não formal e a educação informal. 
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A primeira, a educação formal, segundo esse autor, se define pelo caráter intencional, 

estruturado por uma didática institucionalizada, ao definir que: 

 

Formal refere-se a tudo o que implica uma forma, isto é, algo inteligível, 

estruturado, o modo como algo se configura. Educação formal seria, pois, aquela 

estruturada, organizada, planejada intencionalmente, sistemática (LIBÂNEO, 2010, 

p. 88).  

 

O autor traz a educação escolar como um modelo de educação formal por excelência. 

Mas não o único, pois ele continua dizendo que: 

 

Nesse sentido, a educação escolar convencional é tipicamente formal. Mas isso não 

significa dizer que não ocorra educação formal em outros tipos de educação 

intencional (vamos chamá-los de não convencionais). Entende-se, assim, que onde 

haja ensino (escolar ou não) há educação formal (Ibidem). 

 

Libâneo (2010), ao afirmar que a educação formal não se restringe ao ensino da 

escola, declara, ao exemplificar o que entende como educação formal não escolar, o seguinte: 

 

Nesse caso, são atividades educativas formais também a educação de adultos, a 

educação sindical, a educação profissional, desde que nelas estejam presentes a 

intencionalidade, a sistematicidade e condições previamente preparadas, atributos 

que caracterizam um trabalho pedagógico-didático, ainda que realizadas fora do 

marco do escolar propriamente dito (Ibidem, p. 88-89). 

 

Portanto, esse autor conclui essa primeira classificação esclarecendo a educação 

formal. É muitas vezes definida como educação oficial, principalmente, quando restringe essa 

modalidade ao âmbito da escola. Mas Libâneo demonstra que a educação formal se expande 

para além dos muros escolares, como devidamente apresentado. 

Sobre a educação não formal, Libâneo (2010) afirma que se reconhecem como essa 

modalidade educativa determinados procedimentos formativos em que se possua uma 

intenção educacional, embora já não possua uma sistematização organizacional, não 

possuindo, assim, uma estrutura didática bem definida. Ao apresentar essa modalidade, ele 

comenta que “A educação não formal, por sua vez, são aquelas atividades com caráter de 
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intencionalidade, porém com baixo grau de estruturação e sistematização, implicando relações 

pedagógicas, mas não formalizadas (LIBÂNEO, 2010, p. 89)”. Segundo ele, a educação não 

formal é exercida pelos movimentos sociais e por outros vetores das mais diversas maneiras. 

O autor dá exemplos, como: 

 

Os trabalhos comunitários, atividades de animação cultural, os meios de animação 

de comunicação social, os equipamentos urbanos culturais e de lazer (museus, 

cinemas, praças, áreas de recreação) etc. Na escola, são práticas não formais as 

atividades extra-escolares que proveem conhecimentos complementares, em 

conexão com a educação formal (feiras, visitas, etc) (Ibidem). 

 

É interessante perceber que o autor declara que não se impede que práticas de 

educação não formal sejam exercidas no interior das escolas, desde que se cumpram 

atividades extraescolares. É importante reafirmar que essas duas modalidades, formal e não 

formal, têm em comum um caráter intencional. 

A terceira e última das principais modalidades apresentadas por Libâneo é a educação 

informal. Segundo ele, é predominantemente informal a educação que ocorre sem a intenção 

de quem a promove. Ela é espontânea e não estruturada, não sistematizada; é de caráter 

inconsciente pelas forças do exemplo, da relação, de uma apresentação não intencional. 

Libâneo (2010) segue dizendo: 

 

Entendemos, todavia, que o termo “informal” é mais adequado para indicar a 

modalidade de educação que resulta do “clima” em que os indivíduos vivem, 

envolvendo tudo o que do ambiente e das relações socioculturais e políticas 

impregnam a vida individual e grupal. Tais fatores ou elementos informais da vida 

social afetam e influenciam a educação das pessoas de modo necessário e inevitável, 

porém não atuam deliberadamente, metodicamente, pois não há objetivos 

preestabelecidos conscientemente. Daí seu caráter não intencional (LIBÂNEO, 

2010, p. 90). 

 

O autor, pelas suas palavras, nos leva a um entendimento empírico das experiências 

vividas, que conduz, com isso, a absorção de elementos que vão interferir na vida pessoal do 

indivíduo ou no conjunto dos membros de sua rede de relações, contribuindo nas suas 

mudanças. Libâneo ressalta a importância dessa modalidade, mesmo não sendo uma educação 

formal: 
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O caráter não intencional e não institucionalizado da educação informal não diminui 

a importância dos influxos do meio humano e do meio ambiente na conformação de 

hábitos, capacidades e faculdades de pensar e agir do homem (...). O contexto da 

vida social, política, econômica e cultural, os espaços de convivência social, na 

família, nas escolas, nas fábricas, na rua e na variedade de organizações e 

instituições sociais formam um ambiente que produz efeitos educativos, embora não 

se constituam mediante atos conscientemente intencionais, não se realizem em 

instâncias claramente institucionalizadas, nem sejam dirigidas por sujeitos 

determináveis (Ibidem, p. 91).  

 

Vimos que Libâneo confirma o papel efetivo dessa modalidade educacional na vida 

humana, que transcende os modos formais e não formais, constituindo, portanto, uma 

aprendizagem a partir de uma perspectiva não intencional. 

Outros teóricos da educação também abordaram a modalidade da educação informal. 

Entre eles se destacam Carlos Rodrigues Brandão e Dermeval Saviani. Brandão destaca o que 

se assemelha a esta perspectiva educacional através do comportamento de socialização e 

aprendizagem de tribos primitivas: 

 

Ali, a sabedoria acumulada do grupo social não “dá aulas” e os alunos, que são todos 

os que aprendem, “não aprendem na escola”. Tudo o que se sabe aos poucos se 

adquire por viver muitas e diferentes situações de trocas entre pessoas, com o corpo, 

com a consciência, com o corpo-e-a-consciência. As pessoas convivem umas com as 

outras, e o saber flui pelos atos de quem sabe-e-faz, para quem não-sabe-e-aprende 

(BRANDÃO, 2006, p. 17-18). 

 

Brandão, através de sua descrição sobre a educação nas comunidades primitivas, 

exemplifica expressões do que poderia ser uma educação informal por meio de situações e 

relações entre os membros desses grupos sociais, que mediam, muitas vezes, por uma 

formação não intencional, uma vez que, “as pessoas convivem umas com as outras, e o saber 

flui.” 

Saviani também se aproxima da educação informal ao descrever, como Brandão, as 

civilizações primitivas. No seu caso, as tribos indígenas pré-colonizadas pelos portugueses, 

nas regiões que viriam a ser, posteriormente, o Brasil. Segundo Saviani, os comportamentos 

educativos dos que viveram aqui antes do surgimento dos europeus, mais precisamente, em 

nosso caso, dos portugueses, se definiam por expressões não formais e muitas vezes também 
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informais, portanto, não intencionais. No entanto, esse autor apresenta essas perspectivas 

educacionais definidas por um caráter não pedagógico. Pois, Saviani (2008) afirma que: 

 

O exemplo dos Tupinambá ilustra o entendimento de que numa sociedade sem 

classes, como era o caso das comunidades primitivas, os fins da educação coincidem 

com os interesses comuns do grupo e se realizam igualitariamente em todos os seus 

membros, de modo espontâneo e integral (PONCE, 2001, p. 21)
26

. Ou seja: não 

havia instituições específicas organizadas tendo em vista atingir os fins da educação. 

Por isso, a educação era espontânea. E cada integrante da tribo assimilava tudo o que 

era possível assimilar, o que configurava uma educação integral (SAVIANI, 2008, p. 

38). 

 

O autor, em função da espontaneidade do processo educativo dessas comunidades, 

afirma que não havia ideias pedagógicas e nem mesmo a pedagogia propriamente dita, mas 

que prevaleciam assim as forças da tradição, da ação e do exemplo no contexto educativo da 

sociedade primitiva para garantir a continuidade de sua própria existência. Segundo Saviani 

(2008), existia: 

 

a força da tradição, constituída por um saber puro orientador das ações e decisões 

dos homens; a força da ação, que configurava a educação com um verdadeiro 

aprender fazendo; e a força do exemplo, pelo qual cada indivíduo adulto e, 

particularmente, os velhos ficavam imbuídos da necessidade de considerar suas 

ações como modelares, expressando em seus comportamentos e palavras o conteúdo 

da tradição tribal (Ibidem, p. 38-39).  

 

Tais comportamentos, segundo Saviani, negavam espaços com uma perspectiva 

pedagógica, de um específico formato de atuação em determinadas ações educativas. 

Portanto, existia um contexto educacional sem um propósito ou uma finalidade pedagógica. 

Reescrevo o exemplo de Saviani junto ao exemplo de Brandão para demonstrar que a 

educação apresentada por essas sociedades primitivas evidenciou que as suas atividades 

formativas eram diluídas por meio do comportamento de todos os membros participantes das 

suas dinâmicas sociais. Portanto, não se restringindo a uma postura intencional por quem 

exercia. Muitas vezes eram produzidas pelas ações dos seus membros no seu cotidiano, no 

que se figuravam suas relações, no processo de atividades, como a caça, a dança, as 

cerimônias e rituais, enfim, nas vivências de todo o seu universo social e cultural. A educação 

                                                             
26 PONCE, Aníbal. Educação e luta de classes. 19. ed. São Paulo, Cortez, 2001. 
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informal estava presente em todo o processo de convívio entre os membros desses grupos 

sociais, sem uma definição clara do seu início e fim, nessas comunidades. 

Como afirmado acima, o sindicato é uma instituição social que exerce a prática 

educativa entre seus membros. Essa prática educativa é considerada de natureza formal, 

portanto, constituída por uma estrutura pedagógica. Por ser planejada, ela é intencional. 

Ocorre na igreja, na escola ou no partido político, entre outros, pois tem como um dos seus 

fins o papel de educar um determinado grupo social de trabalhadores e/ou trabalhadoras 

associados(as) a esta instituição. 

No entanto, no sindicato, como também em outras instituições com espaços formais de 

educação, pode haver também espaços educacionais não formais e/ou informais, uma vez que 

as modalidades educacionais não se negam entre si e muitas vezes promovem uma 

aprendizagem, num processo de interação formativa. Desta forma, Libâneo (2010) afirma 

que: 

 

Na verdade, é preciso ver as modalidades de educação informal, não formal, formal 

em sua interpenetração (...) Não levando em conta esta interpenetração, expressando 

o movimento de entrecruzamento entre as diversas modalidades de educação, cai-se 

em posições sectárias que só contribuem para a divisão da ação dos educadores 

(LIBÂNEO, 2010, p. 89-90). 

 

Com isso, mesmo nas escolas, nos sindicatos, nos partidos políticos, nas igrejas, como 

em outras instituições, onde se exercem determinadas práticas formais de educação, podem 

também ocorrer outros meios educativos, como as modalidades não formais ou informais. 

O sindicato, por sua vez, necessita que seus associados se apropriem das concepções 

políticas e da coerência classista da sua profissão para, com isso, ter um grupo de indivíduos 

coeso pelos seus norteamentos, no movimento em que atua, perante o patronato e as 

demandas sociais. 

Com relação ao SINTEPE (Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 

Pernambuco), a modalidade educacional que aplica não foge à regra. Ela é formal, portanto, 

sistematizada, estruturada e intencional. Possui uma diretoria de formação sindical, que 

planeja e adapta o seu fazer pedagógico, a Secretaria Educacional. Nesse departamento, o 
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sindicato elabora o planejamento de formação sindical dos seus associados, correspondente 

com os programas de formação das entidades nacionais a que está filiado. 

A educação formal do SINTEPE é sistematizada, porque, a exemplo de outras 

entidades sindicais, como o SIMPERE-PE (Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino 

da Rede Oficial de Recife) e o SINPROJA-PE (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 

Município de Jaboatão dos Guararapes), ambos do Estado de Pernambuco, como de demais 

sindicatos de trabalhadores educacionais em todo o país, o SINTEPE é filiado à CNTE 

(Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação), entidade máxima que representa 

os trabalhadores(as) da educação básica em todo o território nacional. Por sua vez, a CNTE é 

filiada a uma central sindical, a CUT (Central Única dos Trabalhadores), junto com outras 

confederações e sindicatos, como o próprio SINTEPE. A CUT, como outras centrais 

sindicais, é uma entidade sindical nacional que representa um conjunto de entidades sindicais 

de todo o Brasil, dos mais diversos segmentos trabalhistas associados a ela, que não apenas 

educacional. 

Por estar filiado a essas duas entidades nacionais dos trabalhadores, o SINTEPE tem 

um programa educacional articulado a ambas e correspondente a outros sindicatos 

educacionais afiliados a elas por todo o país. 

O CNTE tem como departamentos responsáveis pelo seu programa de formação 

sindical a Secretaria de Formação e a Esforce (Escola de Formação da CNTE). Segundo 

Gama (2011), o primeiro Programa de Formação do CNTE foi efetivado com diversas 

entidades filiadas no período de 2007-2010. 

O SINTEPE desdobrou uma permanência de atividades de cursos e eventos. Como 

afirma Oliveira e Vieira (2014) 

 

(...) o SINTEPE organiza um Congresso Deliberativo (de 2 em 2 anos); uma 

Conferência Estadual, uma Conferência Regional em cada uma das 13 (treze) 

regionais e uma Conferência Municipal. Conta ainda com o apoio da CNTE e da 

CUT para oferecer cursos de formação política para a categoria. O principal deles é 

o Curso de Formação Político-Sindical que tem a duração de 3 (três) anos e possui 3 

(três) módulos. A cada três anos, 50 (cinquenta) pessoas de todo o estado são 

formadas (OLIVEIRA; VIEIRA, 2014, p. 113-114). 
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No entanto, é importante ressaltar que esse programa de formação sindical não era 

obrigatório para todas as entidades que fossem filiadas à CNTE. Era disponível para aquelas 

entidades que tivessem o interesse pela sua aplicação e quisessem enfrentar tal desafio. 

A educação formal do SINTEPE é estruturada porque segue uma proposta pedagógica 

elaborada através do programa de formação da CNTE. Segundo Moura (2014), com base no 

texto dessa mesma entidade: 

 

A principal peculiaridade desse Programa decorre do fato de ser, todo ele, concebido 

e estruturado pelos trabalhadores e trabalhadoras em educação, a partir de uma 

concepção de uma Educação Integral e de uma proposta político-metodológica 

pautada pela compreensão do sujeito e da realidade como totalidades históricas, do 

trabalho como princípio educativo e de construção coletiva do conhecimento 

(MOURA, 2014, p. 274). 

 

Este programa foi distribuído em quatro eixos: 1) concepção política e sindical; 2) 

formação de dirigentes sindicais; 3) planejamento e administração sindical e 4) os temas 

transversais. 

A educação formal do SINTEPE é intencional por ter esse programa de formação o 

objetivo de elevar o nível de consciência política das suas fileiras sindicais e também 

construir quadros sindicais para atender uma necessidade permanente de renovação de sua 

direção. Inclusive, de forma mais abrangente, em todo o país. Na primeira vez em que foi 

implantado esse programa tal necessidade havia se acentuado. Segundo Gama (2011), isso 

ocorreu por causa de uma demanda de lideranças sindicais da CNTE e do deslocamento de 

algumas entidades filiadas para ocupar determinados postos políticos e cargos administrativos 

em várias esferas governamentais. 

Não obstante, tal intenção se estendeu para os demais trabalhadores(as) da educação 

associados(as) às entidades filiadas, inclusive, do próprio SINTEPE. Segundo Moura (2014): 

 

Quanto aos objetivos, a CNTE afirma que o principal é possibilitar que os(as) 

trabalhadores(as) em educação tenham uma visão crítica da realidade concreta, das 

relações sociais e do mundo em que estão inseridos e se percebam como sujeitos da 

história: capazes de analisar a realidade. Elaborar propostas para a sua 

transformação e agir, coletivamente, com consciência no dia a dia educacional e 

sindical (MOURA, 2014, p. 274). 
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O enfoque didático-pedagógico que se caracteriza no SINTEPE é a especificidade da 

aprendizagem intencional que qualifica essa entidade sindical como uma instituição formativa 

com um modelo de educação formal. Destarte, compondo um conjunto maior na sociedade 

brasileira junto a outras instituições educacionais formais, como a escola, a igreja, os partidos 

políticos, as instituições de formação técnica, universitária etc. 

Entretanto, transcendente ao perfil educacional formal de um sindicato, como o 

SINTEPE, outra perspectiva educativa pode ser exercida em vários aspectos, inclusive 

intercorrespondente, como no âmbito das vivências e relações dos indivíduos que as 

compõem. 

 

5.2 As relações e as experiências como processo educativo informal, no SINTEPE 

Como já dito, as instituições formais de educação, como o sindicato, não se limitam a 

educar os seus membros, exclusivamente, a partir de uma única modalidade formativa. No 

próprio sindicato, como o SINTEPE, se exercem outras formas de modelações que escapam 

às estruturas formais de educação. No âmbito das relações de interdependências, os 

indivíduos membros experimentam trocas de informações, influências e vivências. Os 

sindicalistas do SINTEPE não são diferentes. Comungam também dessa modalidade 

formativa pelo processo de suas relações, o que aqui, anteriormente, tinha a denominação de 

educação informal. 

Zélito e Porpino vivenciaram experiências semelhantes, segundo seus próprios relatos. 

Para Zélito, esse processo de educação alcançado produziu um caráter mais coletivo, uma 

tomada de consciência mais social e uma disposição mais solidária. Enquanto que para 

Porpino, além do espírito coletivo e solidário, houve a retomada do seu espírito de liberdade 

que outrora já havia constituído, no processo de sua formação humana, pelo convívio com sua 

mãe de criação, mas que a impediu de manifestar enquanto casada por causa da relação de 

opressão mantida com o marido, a quem estava submetida. Não obstante, nas relações de 

interdependência com as companheiras e os companheiros, primeiramente do movimento 

docente, e depois, do sindicato, fez com que reacendesse, despertasse tal espírito que há tanto 

tempo estava preso em si, embora não anulado, mas inerte. Por último, Porpino também 

destaca outro comportamento adquirido através dessa relação com os sindicalistas do 

SINTEPE, que foi a iniciativa para o enfrentamento dos problemas. Este último aprendizado, 
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segundo ela, foi fundamental para sua vida. Interiorizando, destarte, uma autoconfiança, cada 

vez mais consciente. Ela destaca, ainda, o comportamento de influenciar, em decorrência das 

influências vivenciadas e adquiridas. 

Ela ressalta o aspecto da relação, da influência adquirida, a partir dos seus primeiros 

momentos do movimento docente. Nas palavras de Morena, ao visitar as escolas. “(...) Eu 

sentia que o que ela falava era verdade. (...) Eu primeiro fui influenciada e depois eu passei a 

influenciar”. Ela destaca esses momentos ainda no período da APENOPE, onde vivenciou 

duas etapas da sua vida. A primeira, sendo influenciada, necessitando apoiar-se em alguém 

mais maduro, sólido e experiente, para lhe nortear num campo totalmente novo da sua vida. A 

segunda, demonstrando estar mais experiente, mais confiante, passando a influenciar os 

demais membros desse mesmo grupo social e da categoria de trabalhadores. Ressaltando, 

destarte, o exercício prático da influência que norteiam comportamentos e opiniões. 

Mais adiante Porpino destaca a necessidade de ser influenciado, sobretudo, de 

influenciar no processo da relação com o indivíduo, no sindicato ao afirma que, do contrário, 

o indivíduo fica 

 

(...) sem saber avaliar nada, a pessoa parece que nem conta. A importância de falar, 

ouvir e aproveitar alguma coisa. É essa importância que eu vejo. A pessoa diz uma 

coisa, aí o outro não concorda, aí vai os dois avaliar, aí há um crescimento. 

 

Porpino ressalta o exercício prático da arte de se relacionar e influenciar, pelo menos 

no mundo do trabalho em que atuou as companheiras e os companheiros sindicalistas. Ao 

mesmo tempo, a prática da indagação das ideias para o processo de movimento através do 

debate de ideias. Ela adverte sobre os efeitos positivos desta experiência e a interiorização 

deste comportamento. 

Ela destaca que as suas primeiras experiências, posteriormente, levaram suas 

percepções sobre a diferença entre um indivíduo participativo, bem relacionado, influente, e 

outro, que não participa de nada (fora do seu contexto pessoal), é mal relacionado e pouco 

influente, fê-la concluir sobre um determinado grau de amplitude da consciência social e 

política, em que a pessoa que vivencia experiências de relações sociais e que interioriza essas 

atribuições se sobressai. Segundo ela, ocorre uma percepção mais ampla de mundo em 

detrimento da ótica pessoal. A compreensão adquirida dessas experiências nas relações 
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interpessoais de um determinado grupo social de que fez (e ainda faz) parte, num determinado 

contexto da sociedade onde se situa foi para ela a razão necessária que modificou as pessoas 

do seu grupo, inclusive ela própria. 

As experiências são resultados da participação dos docentes, Zélito e Porpino, no 

movimento sindical, em meio às relações com outros membros. Sem interação não se 

manifestaria a função de sindicalista, como afirma Zélito ao dizer que “qualquer pessoa é 

sindicalista quando participa, seja na base ou na direção, e é sindicalizado quando se 

associa ao sindicato e vai pra casa. Uma vez que esteja atuando para mudar a sua realidade 

e da sua categoria, ele é sindicalista.” 

Ele continua ao refletir, descrevendo sua vivência no movimento docente, pré-sindical 

e sindical: “Minha vida inteira, a maturidade [da militância], foi no movimento sindical. (...) o 

meu trabalho principal é nesse ambiente coletivo.” 

Zélito destaca o reconhecimento em conferir sobre a sua função social, a sua ocupação 

principal. Na experiência que o compôs mediante a sua função de sindicalista do SINTEPE. 

Para Porpino, mediante suas experiências, ela destaca como foi que se identificou 

como sindicalista. 

 

Quando a gente passa pela mesa de negociações, pelas greves, quando a gente 

percebe que conseguiu alguma coisa, quando a gente percebe que realizou alguma 

coisa, então a gente percebe que se tornou sindicalista. [Exemplo] o Plano de 

Cargo
27

 é muita coisa! Ali naquela luta tem um pedacinho meu, da minha luta. Mas 

sozinha eu não conseguiria fazer nada. 

    

Assim como Porpino explana sua experiência acima, Zélito também descreve a sua, 

dizendo que a capacidade de atuar como sindicalista é o que faz ter a consciência de que se 

exerce tal função. 

Não obstante, é sabido que a educação formal do sindicato é a modalidade que 

promove, intencionalmente, uma formação política dos seus membros para a construção da 

consciência classista em face de um conjunto de trabalhadores. Mediada pela constituição de 

                                                             
27 “Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Trabalhadores em Educação da Rede Estadual de 
Pernambuco foi elaborado com base nas reivindicações da categoria, colocadas durante as assembleias, no 
Conselho Estadual de Representantes, que contou com a presença de sindicalistas de todo Estado, além dos 
debates entre a direção da entidade”. (Fonte: http://www.sintepe.org.br/pdf/prop_pcc.pdf). 

http://www.sintepe.org.br/pdf/prop_pcc.pdf


155 
 

uma reflexão crítica do mundo ao qual faz parte. Mas, para que se floresça esse entendimento, 

para o domínio elucidado desta consciência, tal educação depende, materialmente, da inter-

relação com outro modelo educativo, o informal. Através, por sua vez, da mediação das 

experiências adquiridas pelo processo de ação pelas relações dos indivíduos que compõem 

esta entidade sindical. 

Portanto, repiso nas palavras de Libâneo (2010), ao dizer que, as modalidades 

educacionais não se negam, mas pelo contrário, se interagem no processo da formação 

humana. 

Mas essa consciência de ser sindicalista é, inclusive, uma consciência de fazer parte de 

um grupo social, que por sua vez se vê naquilo que eles identificam como uma consciência de 

classe. Como afirma Zélito: “Na vida sindical as pessoas têm um olhar mais coletivo dos 

problemas. Você vive dentro de um ambiente que todo um conjunto de pessoas representa 

uma classe”. Porpino, por sua vez, elucida que: “Aonde chego passo a representar o 

sindicato. E segue em dizer que: Toda ação no sindicato é uma ação coletiva. O mesmo 

acontece com as decisões. Toda decisão é coletiva. Passei a ter uma visão de coletivo.” 

Em meio a essa narrativa de visão, decisão e ação coletiva, proferida por eles dois se 

confirma em um comportamento comum entre as entidades sindicais e em todo o processo 

histórico desse grupo social organizado, a unidade coletiva de classe. 

A tomada de consciência de classe, segundo Zélito e Porpino, está atribuída, em 

partes, aos resultados do exercício da função de sindicalista, no processo da relação com seus 

pares. Em outras palavras, as experiências de Zélito e Porpino, pela relação de 

interdependência no movimento sindical docente possibilitou ser um processo importante que 

contribuiu para a tomada de uma consciência classista. Com isso, passando a se identificar e 

representar os trabalhadores da educação (tais relações e experiências estão associadas, 

repisando, à educação formal da entidade). Para tal observação, apoiamo-nos naquilo que foi 

destacado por Edward Thompson (1987) ao afirmar que: 

 

A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns 

(herdadas e partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si e 

contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus 

(THOMPSON, 1987, p. 10).  
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Thompson não classifica a classe como uma estrutura ou categoria, rigidamente, mas 

sim como “fatores resultantes” e efetivos evidenciados na relação humana. Afirma ainda a 

compreensão do que a classe carrega em si, um entendimento sobre uma relação histórica. 

Esse entendimento não pode ser enquadrado num modelo fechado ou puro, de uma concepção 

sociológica estática, por ser a classe algo efetivo e demonstrado na relação humana enquanto 

relação histórica. Essa relação só pode estar presente, segundo Thompson, entre “pessoas e 

contextos reais.” 

Segundo esse autor, a história é um elemento mediador para modelação de uma 

determinada classe de trabalhadores, no âmbito do contexto de uma categoria de indivíduos, 

no mundo do trabalho. 

 

Se detivermos a história num determinado ponto, não há classes, mas simplesmente 

uma multidão de indivíduos com um amontoado de experiências. Mas se 

examinarmos esses homens durante um período adequado de mudanças sociais, 

observaremos padrões em suas relações, suas ideias e suas instituições. A classe é 

definida pelos homens enquanto vivem sua própria história e, ao final, esta é sua 

única definição (Ibidem, p.11-12).    

 

Para este autor, a classe é um fenômeno da história desses indivíduos trabalhadores, 

destes que reúnem uma série de acontecimentos. Ressaltando, a princípio, o seu caráter 

objetivo (proveniente da experiência) e subjetivo (referente à consciência). 

 

A experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de 

produção em que os homens nasceram – ou entraram involuntariamente. A 

consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em termos 

culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas 

institucionais. Se a experiência aparece como determinada, o mesmo não ocorre com 

a consciência de classe (Ibidem, p.10). 

 

Segundo Thompson (1987) a experiência de classe está centrada, em sua maior parte, 

no interior da relação de trabalho dos trabalhadores, onde foram inseridos independentes das 

suas próprias vontades. Enquanto que, o aspecto como os trabalhadores vivenciam essas suas 

experiências da relação de trabalho frente ao seu comportamento, a maneira de cultivo e 

conservação, a forma de valorização, o modo de pensar e de se organizar, é a forma como eles 

constituem a sua consciência de classe. 
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A forma como Thompson desenvolveu o entendimento da formação da consciência de 

classe, está focado na classe operária inglesa, entre o fim do século XVIII e início do século 

XIX. Portanto, em circunstâncias sociais e históricas bastante diferentes em relação à 

contemporaneidade social de Zélito e de Porpino. Uma vez que as formas das experiências 

das relações de trabalho tratadas por eles dois, nos termos culturais de Thompson, se 

diferenciam em partes do contexto social e histórico da classe operária inglesa daquela época. 

A maneira como os aspectos dessas experiências são tratados, são mais restritos e suas formas 

mais relativas mediante os hábitos culturais desse coletivo. Enquanto que, aqueles operários, 

viviam em bairros característicos, com limitações e privações, praticamente, niveladas numa 

forma mais generalizada no conjunto dos trabalhadores fabris naquela sociedade europeia 

daquele período histórico. 

No entanto, hoje seja admissível uma especificidade maior entre cada categoria de 

trabalhadores, ou até mesmo, entre cada individuo no interior de uma classe de trabalhadores. 

Entretanto, o aspecto essencial do modo com se constitui a formação da consciência de classe, 

possivelmente, se perpetue. 

Com relação aos sindicalistas docentes, Zélito e Porpino, os mesmos, também, 

destacam de maneira determinante, a formação do processo de consciência política ao se 

identificarem com sua classe profissional, através do aspecto formal da educação sindical. 

Em outro momento, eles apresentaram a partir da perspectiva informal, pela relação e 

pela experiência, a constituição em si do costume da solidariedade. 

A solidariedade é outro comportamento social comum entre as entidades sindicais de 

trabalhadores e presente em todo o processo histórico de existência desses grupos sociais. 

Zélito desdobra, em seu comentário, a natureza do espírito de solidariedade no 

sindicato. Ele afirma que: 

 

A solidariedade na infância é mais espontânea; no sindicado é mais consciente. 

[Exemplo] Uma pessoa sofre um acidente. Aí você vai ajudá-la. Isso é uma 

solidariedade espontânea. Outra coisa é você ser solidário com muito mais gente. 

Às vezes têm pessoas que estão numa dificuldade. Muitas vezes porque não 

conseguem ver uma nova realidade. Então, você tem que ser solidário com ela. 

Conversar, ao menos, e ser solidário. Há uma solidariedade que precisa ser mais 

bem trabalhada e o sindicato ajuda a entender melhor. 

   

Ele destaca o caráter concreto e articulado desse comportamento por não depender 

apenas da boa vontade do indivíduo, como ocorria quando criança, ou mesmo por ocasião. 

Mas para Zélito a solidariedade no movimento sindical é mais que uma virtude pessoal. Ela é, 

segundo ele, um mecanismo que o sindicato ajuda a promover na pessoa que milita no 
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movimento para se obter um olhar mais coletivo. Zélito complementa ao comentar: “Eu acho 

que no sindicato as pessoas são muito mais solidárias, porque você aqui representa vinte e 

oito mil pessoas, você tem que ser solidário com toda a categoria. Passa a ser uma 

obrigação”. 

Para Zélito, a solidariedade é mais que uma vontade de ajudar. É uma obrigação a ser 

cumprida por todos que fazem parte dessa instituição, que é o sindicato. Uma espécie de 

elemento fundamental para a continuidade da própria existência da entidade. 

Ele conclui em dizer que o grande ganho do movimento sindical: 

  

É essa experiência, de conviver com as pessoas, de entender as pessoas, ao mesmo 

tempo, de ver o outro lado das pessoas, (...) em minha convivência pessoal eu levo 

muito isso, minha experiência com todos. Muita solidariedade entre si, e ao mesmo 

tempo, eu acho que cada um contribui na medida em que pode. Cada um que 

conviveu, ou comigo, ou com a instituição, o SINTEPE, de certa forma influenciou.  

 

Porpino, por sua vez, ao comentar sobre a solidariedade revela que: 

 

Uma pessoa que não participa de nada, fica só naquele “mundinho”, então fica 

muito possessiva. Aqui no sindicato você tem outra visão, global. Você passa a ser 

solidário. Isso já se fez naturalmente. Antes era meu mundo. [Então, dessa forma] 

você não tem visão da necessidade do outro. 

 

Ela ressalta a perspectiva individualista das pessoas que não se envolvem em um 

movimento como o movimento sindical, em que cresce o entendimento de grupo, de 

coletividade. Ao mesmo tempo, não tem a compreensão de quem faz parte de uma classe de 

trabalhadores. 

Ao comentar sobre o comportamento de solidariedade entre os trabalhadores, Alves 

(2012) ressalta o seu significado por se tratar de um resultado das condições que desenvolve 

as suas formas de relação. Não obstante, esse mesmo comportamento também se transforma 

como forma de reação às condições impostas pela classe patronal. É o que ele afirma ao 

explicitar que o: 

 

(...) partilhamento de uma série de relações que se tornam semelhantes aos seus 

participantes, inclusive com a possibilidade de criarem laços de pertencimento e 

solidariedade fundamentais para as revoltas contra a degradação das relações em que 

viviam, denotam esse caráter ativo (ALVES, 2012, p. 18-19). 
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Amorim (2006) relata a solidariedade pela disposição da ajuda mútua através de 

iniciativas de indivíduos que vivenciaram juntos experiências desafiadoras. 

 

Por solidariedade de classe estaremos então entendendo as ações empreendidas por 

meio da cooperação e da ajuda mútua visando o bem-estar e/ou proteção de um ou 

mais indivíduos entre os quais haja identificação e interesses comuns resultantes de 

experiências compartilhadas, especialmente aquelas de exploração, que os fazem um 

grupo (classe operária) e os diferenciam de outros (AMORIM, 2006, p. 17). 

 

Entretanto, para Zélito e Porpino, por um lado, há um pronunciamento, de que a 

solidariedade se desdobra por meio de experiências no sindicato. Não obstante, há também, 

para ele, uma interpretação desta ação enquanto um modo obrigatório na entidade. Isso 

porque, mediante a relação com os indivíduos deste grupo social de que faz parte, passaram 

por uma tomada de consciência, superando, assim, o caráter espontâneo. 

Existe outra aprendizagem importante, em que Porpino afirma ter constituído em si, 

pelo processo de convivência e relação com as suas companheiras e companheiros 

sindicalistas, a iniciativa para o enfrentamento de problemas a partir do exercício sindical para 

os enfrentamentos de problemas em função dos interesses de classe dos trabalhadores da 

educação. 

 

Eu uma vez perguntei a uma colega minha do sindicato como era que ela ia à sede 

do governo estadual: “Lucila, como é que você vai ao Palácio (do Campo das 

Princesas)?” A minha colega respondeu: “Oxente! Vai!” Quando eu tinha um 

problema pra resolver, eu dizia: “Lucila, liga aí para a Secretaria de Educação”. 

Ela dizia: “Não, você é quem vai ligar”. Nessa relação, ela me ajudou muito nesse 

sentido. Esse [tipo de] trabalho eu faço até hoje. 

 

Porpino assimilou esse comportamento de enfrentar os problemas, e a partir disso, 

passou a atuar com muita determinação, por uma série de razões. Foi a partir dessa nova 

forma de atuação que ela passou a se reconhecer mais enquanto pessoa e assumir o seu papel 

de sindicalista no SINTEPE.  

  

O que eu aprendi aqui foi muito bom e preenche muito a minha vida. [Como] 

Resolver as questões, ajudar. Eu me sinto importante nesse papel. Eu estou aqui 

porque eu tenho um papel a atuar. Pra minha vida a experiência do sindicato trouxe 

a iniciativa, eu já tinha uma parte, porque eu já havia adquirido na minha criação, 

como a liberdade. Mas o sindicato aumentou essa ousadia. Favoreceu-me pra vida 

pessoal. Um maior respeito como ser humano. Se eu não estivesse no sindicato, eu 

era como essas pessoas indispostas, sem iniciativa. 
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Porpino, ao formar em si esse novo comportamento pela iniciativa para o 

enfrentamento de problemas, galgou um novo sentido pela vida, reencontrando-se com a 

liberdade deixada para trás, ao se casar. Reconheceu-se, primeiramente, como sindicalista, 

depois, novamente, como ser humano, mediante novo costume interiorizado, através das 

relações com suas companheiras mais próximas no sindicato, como a firmeza de sua colega, 

Lucila, e pela influência do vigor de Morena. Porpino aprendeu a se posicionar perante esse 

novo cenário social em que estava inserida. Nas suas palavras, “O sindicato é uma faculdade, 

pela vivência. Eu aprendi aqui como me comportar diante do outro, diante do governo, diante 

das pessoas e também [junto] ao respeito que você adquire”. Porpino constitui uma nova 

forma de comportamento diante das pessoas desse novo mundo social em que passou a se 

relacionar. Inclusive, dentro de casa, impondo-se mais perante o marido. Embora se 

mantivesse debaixo do mesmo teto, conseguiu obter a separação de corpos do cônjuge. Dessa 

forma, impôs a sua própria vontade dentro de casa, inclusive para continuar frequentando o 

sindicato. 

O enfrentamento dos problemas para o sindicato é a prática da sua ação política. É o 

vetor da superação de seus desafios. É o sentido concreto da sua própria existência para o 

benefício dos indivíduos que atuam nessa entidade. Na passagem de uma análise crítica feita 

nos estudos de Rodrigues (2006) sobre ações das políticas sindicais, ela situa o enfrentamento 

dos problemas no contexto do movimento sindical: (...) “uma categoria sem ações políticas 

eficientes para promover o enfrentamento da exploração trabalhista a que estão submetidos. 

Enfim, uma categoria de trabalhadores muito distante da construção e condução do 

movimento sindical (RODRIGUES, 2006, p. 09).” 

Com referência ao projeto neoliberal, que conduziu o sindicalismo brasileiro a uma 

crise sem precedentes durante a década de 90 do século passado, e numa análise sobre as 

novas formas de atuação dos sindicatos em face desses desafios, Magalhães e Todeschini 

(1999) apresenta o enfrentamento dos problemas sindicais, como a prática das políticas 

sindicais e o movimento central dessas entidades. 

 

Na medida em que se processa a transição para um modelo de desenvolvimento, 

devem ser repensadas as estratégias de enfrentamento e de organização do 

movimento sindical. Em que consistem os instrumentos de exploração dos 

trabalhadores neste novo modelo e as possibilidades alternativas de organização dos 

trabalhadores e de construção de propostas de um modelo alternativo, é o debate 

central colocado para o movimento sindical na atualidade (MAGALHÃES; 

TODESCHINI, 1999, p. 09). 
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No conjunto das ações coletivas dos sindicatos, o enfrentamento de problemas, como 

já dito, está na materialização da ação política e na estratégica dessas entidades. 

No entanto, tais ações sindicais de enfrentamento dos problemas refletem-se nos 

sindicalistas de forma, segundo as próprias palavras de Porpino, em que reconhecem o seu 

papel de ser sindicalista com mais autoreconhecimento, através da autoconfiança e do 

autorespeito, não apenas no movimento desse grupo social, como também nos seus laços 

relacionais da vida pessoal. 

Porpino afirma que: “Quando eu morava com a minha mãe de criação, eu era livre e 

obediente. No sindicato, passei a ser rebelde!” 

Tanto a educação formal como a educação informal do sindicato fizeram de Zélito e 

Porpino pessoas com consciência crítica, situadas na sociedade e convictas nas suas ações. 

Portanto, eles se constituem sindicalistas do SINTEPE pelo processo dos cursos, palestras, 

seminários e congressos que o sindicato promoveu. Mas, sobretudo, através das experiências 

relacionais nas quais os dois se envolveram no decorrer de suas jornadas de luta, exercendo 

sua militância de sindicalista, seja na base do sindicato, como também, na direção dessa 

mesma entidade, onde interagiram até os dias atuais e interiorizaram novos habitus sociais. 

 

5.3 Os habitus sociais 

A partir da análise que fizemos sobre o caráter constitutivo dos docentes entrevistados 

em função da formação de novos comportamentos provenientes do status funcional de 

sindicalista, mediamos, através das observações, sobre as histórias deles, no processo de 

relações e experiências, no seio coletivo dos indivíduos organizados no SINTEPE e juntos a 

outras pessoas com quem mantiveram interações direta ou indiretamente com os membros 

desta entidade sindical, no contexto social. Para isso, nos apoiamos na concepção eliasiana do 

habitus social como fenômeno constituído na sociedade humana e que se interioriza e se 

estabelece pelos indivíduos que se relacionam entre si e interagem no conjunto de um 

contexto social. 

A concepção do habitus social foi apresentada pelos estudos de Norbert Elias, através 

da teoria do Processo Civilizador. Novamente repisamos em dizer que essa teoria estuda a 

sociedade e seus indivíduos interligados por cadeias relacionais de interdependências 

observadas pelo processo da psicogênese (formação psíquica) e da sociogênese (formação 

social) em face da sociedade e do indivíduo adulto. Nessa condição, tais perspectivas estão 

essencialmente vinculadas, uma vez que, para esse autor, as análises da sua teoria seriam 

impossíveis sem levar em consideração a correlação desses dois fatores.  Como Elias mesmo 
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afirma: “a psicogênese do que constitui o adulto na sociedade civilizada não pode, por isso 

mesmo, ser compreendida se estudada independentemente da sociogênese de nossa 

'civilização' (ELIAS, 1994, p. 15).” 

O estudo da teoria eliasiana do processo civilizador está embasada no curso de longa 

duração da história da sociedade humana. É nessa escala temporal que o autor desenvolveu 

seus estudos sobre as configurações das relações de interdependência e sobre as origens e os 

processos de mudanças dos habitus sociais. 

Os habitus sociais são, por sua vez, comportamentos comuns de indivíduos que 

compõem uma sociedade. Eles se mantêm, se propagam, se modificam ou são superados ao 

longo da história de uma determinada sociedade através dos vínculos entre seus indivíduos 

mediante relações de interdependências. Por esse processo, constituem o caráter psíquico e 

social de seus membros até o seu estágio adulto, e daí em diante. 

A continuidade e as mudanças de hábitos numa sociedade se fazem por procedimentos 

de interiorização e exteriorização dos seus indivíduos, apresentando essa última fase a forma 

de uma “segunda natureza”. É nessa forma que se modificam as estruturas das personalidades 

das pessoas a partir do processo de interiorização do comportamento social proveniente das 

suas relações com outros membros de grupos de indivíduos em que estiveram ou se 

encontram inseridas. Como já dito, na teia relacional dos indivíduos e na sociedade, a 

formação do autocontrole consciente e inconsciente destes é o mecanismo constitutivo para 

tais procedimentos. Não obstante, os hábitos sociais sofrem modificações provenientes das 

próprias características dos indivíduos que os interiorizaram, contribuindo, dessa forma, para 

as mudanças, de pessoa para pessoa, de grupos para grupos e de gerações para gerações, 

mudando uma sociedade no processo de sua história. Isso torna as sociedades humanas cada 

vez mais específicas e diferentes umas das outras, seja nas perspectivas espaciais, seja nas 

perspectivas temporais. 

Estudando a teoria do processo civilizador em face aos hábitos sociais de indivíduos 

na sociedade europeia do período aristocrático, Elias (1994) refere-se à correspondência 

constante entre a estrutura social e a estrutura da personalidade do ser individual, ao explicar, 

de forma mais abrangente e detalhada, que: 

 

Juntamente com essa crescente divisão do comportamento no que é ou não é 

publicamente permitido, a estrutura da personalidade também se transforma. As 

proibições apoiadas em sansões sociais reproduzem-se no indivíduo como formas de 

autocontrole. A pressão para restringir seus impulsos e a vergonha sociogenética que 

os cercam - estes são transformados tão completamente em hábitos que não 

podemos resistir a eles, mesmo quando estamos sozinhos na esfera privada. 
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Impulsos que prometem e tabus e proibições que negam prazeres, sentimentos 

socialmente gerados de vergonha e repugnância, entram em luta no interior do 

indivíduo. Este, conforme já apontamos, é o estado de coisas que Freud tenta 

descrever através de conceitos como "superego" e "inconsciente" ou, como se diz, 

não sem razões, na fala diária, como "subconsciente". Mas, como quer que seja 

expresso, o código social de conduta grava-se de tal forma no ser humano, desta ou 

daquela forma, que se torna elemento constituinte do indivíduo. E este elemento, o 

superego, tal como a estrutura da personalidade do individuo como um todo, 

necessária e constantemente muda com o código social de comportamento e a 

estrutura da sociedade. A acentuada divisão do "ego", ou consciência, característica 

do homem em nossa fase de civilização, que encontra expressão em termos como 

"superego" e "inconsciente", corresponde à cisão especifica no comportamento que a 

sociedade civilizada exige de seus membros. É igual ao grau de regulamentação e 

restrição impostas à expressão de necessidades profundas e impulsos. Tendências 

nessa direção podem se desenvolver sob qualquer forma na sociedade humana, 

mesmo naquelas que chamamos de "primitivas". Mas a forma adquirida em 

sociedades como a nossa por essa diferenciação, e a forma como ela aparece, são 

reflexo de um desenvolvimento histórico particular, são resultado de um processo 

civilizador (Ibidem, p. 189). 

 

No entanto, ao longo do tempo, os hábitos sociais não só transformaram 

comportamentos de indivíduos, mas também eles próprios sofreram mudanças no curso da sua 

história, como bem explicou o autor. 

Um exemplo de hábito social muito difundido por Elias em suas obras foi referente à 

linguagem como comportamento de comunicação por indivíduos vinculados entre si numa 

determinada sociedade. A linguagem foi um comportamento apresentado como um hábito 

social de longa duração no processo histórico da humanidade. 

Entretanto, não foi para o autor uma das primeiras formas de comunicação. 

Anteriormente a essas formas, os indivíduos em sua época se apoiavam em atos gesticulares 

como meios de transmissões de suas informações. Por outro lado, ele também afirma que a 

linguagem foi constituída sem um planejamento antecipado entre os seus precursores. Isso 

porque ele defende que os movimentos de qualquer sociedade humana seguem por um curso 

da sua história, sem prescrição ou planejamento de quem quer que seja para uma determinada 

finalidade. Não é a partir das ideias desenvolvidas por um determinado indivíduo ou de um 

projeto, de algum grupo de pessoas, uma vez que, segundo Elias, os fenômenos reticulares na 

sociedade, como os hábitos sociais (em particular, a linguagem) se formam por esse mesmo 

sentido. Eles se constituem e se desenvolvem sem uma direção predefinida e sem um 

planejamento prévio, nas suas origens, para atender seus fins futuros, como cumprem hoje em 

nossa contemporaneidade, na centralidade e na base, persistindo, no caso da linguagem, como 

a principal forma de comunicação entre as pessoas numa sociedade. 

Num de seus comentários, ao destacar o curso do processo de desdobramento do 

hábito social da linguagem na relação humana, Elias comenta que: 
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A multiplicidade dos seres humanos traduz-se por uma forma de ordem singular. O 

que há de único na vida em comum dos homens gera realidades particulares, 

especialmente sociais, (...). A língua é uma boa ilustração disso. Que impressão nos 

causaria descobrir, ao acordarmos numa bela manhã, que todos os outros homens 

falam uma língua que não compreendemos? Sob uma forma paradigmática, a língua 

encarna esse tipo de dados sociais, que pressupõem uma multiplicidade de seres 

humanos organizados em sociedade e os quais, ao mesmo tempo, não param de se 

reindividualizar. Esses dados como que se reimplantam em cada novo membro de 

um grupo, norteam seu comportamento e sua sensibilidade e constituem o hábito 

social a partir do qual se desenvolverão nele os traços distintivos que o contrastarão 

com os outros no seio do grupo. O modelo linguístico comum admite variações 

individuais, até certo ponto. Mas, quando essa individualização vai longe demais, a 

língua perde sua função de meio de comunicação dentro do grupo (Idem, 1998, p. 

19).  

  

Sobre a linguagem, o autor demonstra os aspectos individuais e coletivos deste hábito 

social, como se encontra articulado e como se manifesta o processo a partir das 

particularidades em cada âmbito na configuração das relações humanas, mas, ao mesmo 

tempo, em permanente processo de mudança. 

Outros autores também se destacaram pelos estudos sobre o conceito do hábito social, 

como foi o caso do sociólogo francês Pierre Bourdieu. 

Para desdobrar o entendimento sobre o hábito na perspectiva desse autor, é importante 

termos, primeiramente, o entendimento sobre outras três concepções que ele desenvolveu e 

que estão articuladas entre si e ao conceito em questão. São elas: o campo, a estrutura e o 

capital cultural. 

Seu entendimento de campo refere-se ao espaço social de um determinado período e 

lugar. No campo está presente a concepção de estrutura social a qual seria um organismo 

unidimensional de forças, e essas forças, por sua vez, seriam agentes sociais com autoridade. 

Suas autoridades operam e determinam suas posições nessa unidade orgânica que ele define 

como estrutura. Como ele mesmo apresenta: 

 

[…] Constitui um sistema de linhas de força: isto é, agentes ou sistemas de agentes 

que fazem parte do que pode ser descrito como forças, a surgir, se opõem e se 

agregam, dando a sua estrutura específica em um determinado momento 

(BOURDIEU, 2002, p. 09) 

 

Ele comenta que, por serem dinâmicos os seus comportamentos, tais forças do 

conjunto dessa estrutura são passíveis de entrarem em conflito ou de se unirem, podendo 

haver aproximações ou afastamentos. 
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Por último, o capital cultural, que viria a ser, no entendimento de Bourdieu, uma 

espécie de “conteúdo ou credenciamento” que tal estrutura social conferiria para a inserção e 

participação do indivíduo no campo, com referência a saberes, bens ou titulações 

institucionais. 

Portanto, o hábito social, no entendimento de Bourdieu, seria o exercício prático do 

capital cultural em um campo específico, mediado pelas relações dessa estrutura, no 

dinamismo do seu organismo de forças. 

  

Os hábitos constituem princípios de um arbítrio cultural, principalmente na sua 

acepção de cultura prática: são o sentido prático, o saber prático, evoluindo 

estrategicamente segundo uma lógica prática entre a acumulação de capital cultural e 

a legitimação social (LANDINI
28

 apud CERRI; SILVA, 2013, p. 186).    

 

Cerri, Silva (2013) referem-se a Bourdieu por ele ter “(...) uma grande habilidade para 

conjugar teorias diferentes, o que lhe permitiu caracterizar o conceito de habitus como 

‘capital cultural incorporado’” (CERRI; SILVA, 2013, p. 188). 

Bourdieu se aproxima de Elias em muitos aspectos ao tratar sobre esse conceito no que 

se refere, por exemplo, ao seu caráter relacional entre os agentes sociais, no dinamismo dos 

seus comportamentos, no seio de uma estrutura de um determinado campo. 

Não obstante, o habitus, na perspectiva bourdieuniana, difere-se da perspectiva do 

habitus social eliasiano. Bordieu centraliza suas características no exercício da sua prática 

cultural e na imobilidade do contexto estrutural do campo, desconsiderando ou diminuindo o 

aspecto histórico do processo de configuração do hábito social no tecido relacional. Ele 

afirmava serem insuperáveis os limites das estruturas de um campo social, garantindo, assim, 

nessa perspectiva conceitual, o seu caráter estático e prático. Elias, como já foi dito, prima 

pelas origens e pelas mudanças dos hábitos sociais no seu processo histórico, principalmente 

de longa duração, no seio das relações de interdependências entre grupos de indivíduos numa 

sociedade, o que faz garantir o seu caráter genético e transformador das personalidades 

humanas e das estruturas sociais. 

                                                             
28 LANDINI, Tatiana Savoia. Jogos habituais – sobre a noção de habitus em Pierre Bourdieu e Norbert Elias. X 
Simpósio Internacional Processo Civilizador. Campinas, 2007. Disponível em: 
http://www.uel.br/grupoestudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/Artigos_PDF/Tatiana_La
ndini.pdf Acesso em: 30 set. 2012. 

http://www.uel.br/grupoestudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/Artigos_PDF/Tatiana_Landini.pdf
http://www.uel.br/grupoestudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/Artigos_PDF/Tatiana_Landini.pdf
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Ao refletir sobre um processo formativo dos hábitos sociais interiorizados pelos 

nossos sindicalistas entrevistados, através do tecido relacional no contexto deste grupo 

organizado, aproximei-me de determinados comportamentos fundamentais, característicos da 

entidade social, o SINTEPE, demonstrados através dessa configuração de indivíduos. A 

maioria desses comportamentos identificados estão presentes em todo o processo histórico da 

existência do movimento sindical nos seus mais de dois séculos de experiência. Portanto, são 

hábitos sociais (sindicais) de longa duração. 

Um dos primeiros hábitos sociais existentes no SINTEPE e também percebido em toda 

a história no movimento sindical e destacados pelos nossos entrevistados foi o 

comportamento da ação coletiva presente entre os membros que compõem esse grupo de 

indivíduos organizados. Na maioria das vezes, primeiramente, constituída através da 

formação pela experiência da relação de trabalho de um grupo de profissionais. Em razão 

desse processo, amadurece-se a compreensão entre eles de fazerem parte de uma classe de 

trabalhadores. Thompson (1987) afirma que “A classe acontece quando alguns homens, como 

resultado de experiências comuns (herdadas e partilhadas), sentem e articulam a identidade de 

seus interesses entre si e contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se 

opõem) dos seus (THOMPSON, 1987, p. 10).” 

Não obstante, mediante outras práticas coletivas, os sindicatos contribuem para a 

consciência de classe de forma mais esclarecedora, através da educação formal política de 

seus membros, como no próprio SINTEPE, pelos parâmetros aqui já apresentados. 

Entretanto, a tomada de consciência de classe, proveniente de uma educação formal 

está, intrinsecamente, vinculada à educação informal num processo empírico das relações de 

interdependência de indivíduos, contribuindo para a organicidade dessa entidade de 

trabalhadores e para seus costumes e hábitos coletivos. O próprio Zélito apresenta esse hábito 

social por meio do seu entendimento, ao comentar que: “Na vida sindical, as pessoas têm um 

olhar mais coletivo dos problemas. Você vive dentro de um ambiente em que todo um 

conjunto de pessoas representa uma classe”. Por sua vez, Porpino explicita que, ao se 

relacionar com os docentes organizados do SINTEPE “Toda ação no sindicato é uma ação 

coletiva. O mesmo acontece com as decisões. Toda decisão é coletiva. Com isso, passei a ter 

uma visão de coletivo”. 

Para Zélito, o processo de interiorização do comportamento de ação coletiva figurou 

por um curso de autocontrole mais consciente em prol da sua própria adaptação no meio 
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comum desse grupo. Ele mesmo já trazia demandas de outras vivências em outros grupos com 

os quais se relacionou. Não obstante, ele confirma que se desdobrou um maior 

amadurecimento ao longo do processo de suas experiências nessa entidade sindical ao 

declarar que “Minha vida inteira, a maturidade [da militância], foi no movimento sindical. 

(...) o meu trabalho principal é nesse ambiente coletivo”. Nas palavras de Zélito, nesse 

ambiente de trabalho coletivo vivem-se experiências de uma vida inteira, e ele amadurece a 

sua natureza de ser dando-lhe uma visão mais coletiva de ver os problemas. 

Porpino, por sua vez, corrobora as declarações de Zélito, quando afirma que toda ação 

e toda decisão no sindicato é uma ação e uma decisão coletiva. Ela declara que passou a ter 

uma visão coletiva, que constituiu em si um entendimento coletivo da atividade sindical por 

um processo que se assemelha ao processo constitutivo de Zélito. 

Prossigo, no entanto, na tentativa de desdobrar mais essas duas narrativas dizendo que 

o trabalho é atividade, é um fazer, é ação, enquanto que a decisão é atitude, é determinação. 

Entretanto, o ambiente coletivo, por pertencer a um conjunto de indivíduos, condiciona o 

comportamento desse coletivo, e esses indivíduos são coagidos pelos comportamentos 

organizados dos demais, mesmo que estes não tenham determinadas intenções. 

Mas, em função da própria forma e do sentido do trabalho, da ação e decisão, 

condicionam-se a depender das relações com os demais membros para as ações de suas 

funções de sindicalistas. Por causa disso, essas funções são ações pela relação. Portanto, por 

ser ambiente coletivo, estão envolvidos sob a relação de interdependência com os demais 

sindicalistas. Destarte, mediante relações com os demais membros do grupo, estão em uma 

constante troca de experiências, de mudança do olhar do entendimento anterior para novos 

olhares e novos entendimentos. O aprender, o amadurecer, um passar a ser, em um se-fazer, 

fazendo e se refazendo, num mudar, mudando, por uma ação coletiva, constituídos num olhar 

coletivo. Portanto, habituando-se coletivamente, interiorizados pelo hábito social do fazer e 

agir coletivo. Um comportamento onde nada se faz sozinho, individualmente, em função dos 

objetivos de uma entidade, de um grupo social organizado. Estar organizado, para o grupo de 

indivíduos do SINTEPE é estar coletivamente articulado e saber que toda ação é uma ação do 

próprio grupo de indivíduos e em função de um grupo maior de trabalhadores associados. 

Entretanto, é importante relembrar que os eventos formais de educação da política 

sindical do SINTEPE, como um processo de modelação institucional de nossos entrevistados 

contribuiu, por sua vez, para que Zélito e Porpino se constituíssem por esse olhar coletivo. 
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Sobretudo, também, para a formação da consciência de classe, no caso a classe dos 

trabalhadores em educação. Uma formação, todavia, repiso, em que estão intrinsecamente 

envolvidos em dois modelos educacionais, formal e informal, dessa entidade social. 

Não obstante, é de se notar, pelo processo da longa história do sindicalismo destacado 

por este trabalho de pesquisa (no capítulo anterior), que o hábito social da ação coletiva se 

modificou no decorrer do tempo, passando de uma ação de grupo de indivíduos, cada vez 

menos espontânea, para ações cada vez mais conscientes, mediante os desafios, as vitórias e 

as derrotas em face das interdependências das relações com as classes patronais, que 

representaram os grupos de empresários e governantes. 

Outro hábito social percebido no SINTEPE, através das narrativas dos nossos 

entrevistados, foi o da solidariedade que ambos afirmaram ter passado a exercer, ou mesmo 

tiveram ampliado e amadurecido tal comportamento. 

Zélito afirma que “A solidariedade na infância é mais espontânea; no sindicato é mais 

consciente. [Exemplo] Uma pessoa sofre um acidente. Aí você vai ajudá-la. Isso é uma 

solidariedade espontânea. Outra coisa é você ser solidário com muito mais gente”. Ele 

conclui esse primeiro momento afirmando que “Há uma solidariedade que precisa ser mais 

bem trabalhada, e o sindicato ajuda a entender melhor”. 

Ele, no seu comentário sobre o comportamento de solidariedade, levanta dois aspectos 

importantes a respeito desse fenômeno, mesmo que ainda de forma objetiva. O primeiro 

aspecto é o caráter individual apresentado por ele ainda na infância. Zélito define essa 

primeira perspectiva de forma mais espontânea, às vezes motivado por um elemento externo, 

como uma afinidade ou empatia, presente em quem recebeu uma ação solidária. Portanto, 

numa perspectiva isolada, limitada e/ou imprevisível. 

O segundo aspecto é o da solidariedade que, segundo Zélito, “no sindicato é mais 

consciente”, tomada por um entendimento mais maduro, mais articulado e estruturado. 

Quando ele afirma que “Outra coisa é você ser solidário com muito mais gente”, se refere a 

uma atitude mais ampla, por isso, mais comprometedora, e, portanto, não mesquinha. Por fim, 

quando declara que “Há uma solidariedade que precisa ser mais bem trabalhada, e o 

sindicato ajuda a entender melhor”. Depreende-se daí que esse hábito deva ser interiorizado 

melhor pelos seus membros, de forma mais consciente, e podemos considerar que o sindicato 
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é uma entidade que se organizou social e historicamente, portando em sua teia relacional esse 

comportamento de solidariedade demonstrado. 

Como em outras ocasiões, faço aqui dois registros do capítulo anterior. O primeiro, o 

das práticas socialmente organizadas pelas trades unions, na Inglaterra, do início do século 

XIX, e o segundo, o dos comportamentos semelhantes dos mutualistas, no Brasil do final 

desse mesmo século, em que ambos demonstraram ações solidárias de ajuda entre 

trabalhadores organizados em sindicatos nos momentos de grandes mobilizações em que 

deflagravam suas paralisações (greves). 

Portanto, o movimento sindical se reconhece habituado à prática solidária por trazer 

esse comportamento em meio às suas relações, no seu conjunto histórico. Em razão disso, 

perpetua um costume tradicional neste grupo social pelo comportamento de seus indivíduos 

organizados que mantiveram esse hábito por um processo de relação e interiorização, por 

gerações e gerações. Interiorizações essas, inclusive, que tornavam passíveis de coações e 

constrangimentos a maioria daqueles que fizessem parte da entidade sindical. Em meio às 

ações coletivas dos indivíduos desse grupo, praticamente desaparecem as possibilidades de 

um comportamento individualista e independente, portanto, egoísta. Contudo, esse conjunto 

de indivíduos interdependentes, por representarem um grupo maior de trabalhadores 

associados, estaria, mais uma vez, coagido a ter um comportamento de solidariedade. Como 

se presume nas palavras de Zélito: “Eu acho que no sindicato as pessoas são muito mais 

solidárias, porque você aqui representa vinte e oito mil pessoas, você tem que ser solidário 

com toda a categoria. Passa a ser uma obrigação”. 

Ele conclui falando das suas experiências nessa relação de interdependência no 

sindicato e de seu hábito de solidariedade, que o fez passar a entender melhor as pessoas, suas 

particularidades, como forma de exteriorização de determinados entendimentos a partir desse 

costume adquirido nesse grupo social. 

 

É essa experiência de conviver com as pessoas, de entender as pessoas, ao mesmo 

tempo, de ver o outro lado das pessoas, (...) em minha convivência pessoal eu levo 

muito isso, minha experiência com todos. Muita solidariedade entre si, e ao mesmo 

tempo eu acho que cada um contribui na medida em que pode. Cada um que 

conviveu, ou comigo, ou com a instituição, o SINTEPE, de certa forma influenciou. 
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Porpino, de forma mais sintética, comenta sobre o comportamento solidário, 

confirmando parte das palavras de Zélito: 

 

Uma pessoa que não participa de nada fica só naquele “mundinho”, então fica 

muito possessiva. Aqui no sindicato você tem outra visão, global. Você passa a ser 

solidária. Isso já se faz naturalmente. Antes era meu mundo. [Então, dessa forma] 

você não tem visão da necessidade do outro. 

 

Num pequeno trecho da sua narrativa, ela destaca muitas observações. Refere-se às 

pessoas mesquinhas, que não participam de nada e são egoístas. Mas ressalta o caráter 

participativo como chave de mudança desses hábitos. Reafirma as palavras de Zélito sobre o 

papel da entidade sindical como mediadora dessa mudança, ressaltando esse caráter reticular 

de relações também passível da contribuição ofertada pela educação formal de sua política 

institucional para a construção daquilo que ela destaca de “outra visão, global.” 

No entanto, quando Porpino diz que “você passa a ser solidário, isso já se faz 

naturalmente”, ela pode estar declinando para uma mudança de comportamento pelo 

condicionamento estabelecido através das interações e influências dessa relação de 

interdependência com os indivíduos organizados no grupo e no papel em representar um 

grupo maior, o dos trabalhadores associados à entidade. Por fim, ela manifesta o antes e o 

depois da incorporação desse hábito, que primeiramente se limitava a uma vida pessoal, sem 

mundo externo. Depois, passa a entender as pessoas, assimilar as suas necessidades, 

exteriorizando uma sensibilidade sobre as suas vidas. 

Tanto Zélito como Porpino demonstraram ter vivenciado um processo semelhante de 

interiorização do hábito de solidariedade, uma vez que eles mesmos identificaram as 

experiências no sindicato como elemento mediador desse processo. Essa vivência corroborou, 

mesmo que implicitamente, para que as experiências desenvolvidas pelas relações de 

interdependência com outros indivíduos membros do sindicato figurassem para um 

desdobramento de mudanças de seus costumes em função desse comportamento de 

solidariedade. O que demonstra, portanto, determinadas proximidades dos hábitos entre si. 

Num outro aspecto, segundo os nossos entrevistados, ambos os hábitos sociais, a ação 

coletiva e a solidariedade, foram passíveis de serem incorporadas a um processo de 

compulsão do grupo, mesmo que de forma não intencional, de maneira que os influenciassem 
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num processo de autocontrole consciente dos dois, nas suas fases adultas. Uma vez que, por 

um lado, o movimento da entidade tem como característica histórica o desdobramento de suas 

ações através do conjunto dos seus membros; e por outro, as suas atividades fins se 

especificam pela representação e auxílio de uma classe de trabalhadores. Portanto, uma 

posição contrária a essas duas características demonstraria uma situação fora do contexto 

reticular do SINTEPE. Daí, uma justificativa plausível para essa coação, mesmo sem ser 

intencional. 

Entretanto, Zélito e Porpino, direta ou indiretamente, confirmam tal compulsão 

coletiva, promovendo lentamente um processo de interiorização, pelo menos num desses 

hábitos sociais, a solidariedade, quando ele declara ser praticamente obrigatória a sua prática 

no sindicato, enquanto que para ela é praticada naturalmente, tal é apropriação desse costume. 

Segundo Elias, a solidariedade “é aceita como tão natural, torna-se um hábito tão compulsivo, 

que mal é percebida pela consciência” (ELIAS, 2011, p. 181). 

O mesmo autor conclui afirmando que “As relações sociais são transformadas de tal 

modo que as compulsões que as pessoas exercem umas sobre as outras são convertidas em 

formas mais ou menos pronunciadas de autocompulsão no indivíduo” (Ibidem, p. 254). 

Através das relações de interdependências junto a esse grupo de indivíduos 

organizados pelo SINTEPE, Zélito e Porpino vivenciaram experiências reticulares 

semelhantes, despontando para mudanças de hábitos com características muito próximas, em 

razão da natureza própria da configuração institucional. Destarte, constituíram-se por 

características inovadoras trazidas por essas relações sindicais, promovidas no contexto do 

SINTEPE mediante o desdobramento das suas histórias e identificando-se, como eles mesmos 

relatam, como parte desse movimento social e histórico. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi no conjunto das vivências, experiências, superações, novos hábitos, configurações 

relacionais, assumindo novas funções e construindo novos indivíduos, novos seres humanos, 

enredado pela construção de duas histórias que nos voltamos para esse conjunto de fatores 

para dedicarmos ao estudo deste trabalho de pesquisa. 

Durante o período do curso de mestrado, vários foram os desafios e as dificuldades 

enfrentadas, dentro e fora deste trabalho. No entanto, superados os obstáculos, iniciamos a 

explanar os problemas diretamente envolvidos com a pesquisa. 

O primeiro deles foi passar por um processo de reformulação da primeira proposta do 

objeto de pesquisa, o que acarretou uma redução de prazo para a formatação de um novo 

trabalho, em razão de um novo recorte de investigação. 

Em seguida, mediante novo objeto de estudo, que se desdobrou no campo do 

movimento sindical, defrontamo-nos com um novo obstáculo: a escassez teórica de obras 

recentes sobre o movimento sindical contemporâneo, o que nos fizeram conduzir a uma 

bibliografia mais antiga, de mais de vinte anos de produção, e para alguns artigos e 

dissertações produzidas atualmente. Não obstante, tais documentos cumpriram o seu papel 

como acervo necessário para os fins deste trabalho. 

Por último, em relação à falta de um desdobramento maior para o trabalho de coleta de 

dados. Encontramo-nos algumas vezes no limite das nossas análises durante o processo de 

categorização das narrativas. Mas nada que pudesse impedir o processo de construção e 

conclusão desta dissertação. 

Durante toda a trajetória do desdobramento deste trabalho, devemos testemunhar o que 

nos fizeram aprender muito sobre determinados fatores. Entre eles, a dimensão do que é a 

vida humana, as lições durante os processos de existências dos docentes estudados, seus 

momentos de contradições, sofrimentos e superações que nos produziu disposições para 

renovar as motivações para a continuidade da construção deste estudo. Mas, também, 

conduziram-nos a reflexões para a nossa própria vida como exemplo de como é possível 

superar determinados problemas e alcançar a vitória, quando percebemos o tempo certo das 

coisas. 
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Outro fator tão fundamental na aprendizagem que tivemos durante a trajetória desse 

estudo foi saber o quanto podemos interferir com as nossas ações e relações no contexto 

social em que vivemos no protagonismo que cumprimos, tanto para modificar a realidade em 

que existimos como para modificar nossas próprias concepções e nossos comportamentos. 

Noutras palavras, podemos interferir naquilo que internalizamos mediante relações com 

outros indivíduos, quando nos autorregulamos, e mediante nossas próprias mudanças, quando 

correspondemos de forma diferente da maneira que nos influenciaram, contribuindo, assim, 

para, em conjunto com outros, modificar a realidade reticular numa sociedade. Referenciamo-

nos aqui o caráter da interiorização e exteriorização da individualidade humana sob o aspecto 

teórico de Norbert Elias. 

Os resultados deste trabalho de pesquisa foram alcançados, e venho explicitar a seguir, 

partindo dos seus aspectos específicos. 

Os resultados do primeiro objetivo específico se apresentaram através das percepções 

sobre como os nossos entrevistados se constituíram em pessoas adultas a partir da formação 

de sua individualidade. Como norteamento teórico dessa construção humana, apoiamo-se na 

concepção eliasiana do processo de individualização. 

A construção da individualidade dos nossos entrevistados, Zélito e Porpino,  

apresentaram-se através de características pessoais em face aos seus contextos sociais, que ora 

se aproximam, ora se afastam a partir de semelhanças e diferenças de suas trajetórias 

existenciais, no processo de formação das suas próprias histórias. Ambos os personagens são 

descendentes de famílias interioranas, originárias de regiões da zona da mata, do Estado de 

Pernambuco, nos municípios de Timbaúba e Vitória de Santo Antão, respectivamente. As 

suas famílias biológicas eram pobres, o que marcou a iniciação de suas existências em um 

ambiente humilde, portanto, de condições materiais modestas. 

Não obstante, diferenciaram-se em seus aspectos específicos. Enquanto Zélito se 

manteve junto a este grupo familiar em que cresceu, durante todo o processo de sua formação 

até sua fase adulta, Porpino, por sua vez, nos seus primeiros anos de vida sofreu mudanças 

radicais em decorrência da ruptura com a sua configuração familiar inicial, mudando de grupo 

familiar, de localização regional e de estratificação social. 

Os resultados da formação humana dos nossos entrevistados se apresentaram 

inicialmente pela característica do autocontrole de seus instintos e de suas consciências. O 
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processo de formação da personalidade de Zélito constituiu-se a partir do arcabouço afetivo 

garantido pelo seu irmão, Zanon, configurado como laço relacional mais forte de Zélito 

perante os demais membros do seu grupo familiar. Como atributo desse respaldo afetivo, 

consolidou-se desta forma a sua estrutura familiar. Esse afeto o projetou para um caráter 

motivado para dois aspectos, como: o conhecimento científico, decorrente das influências 

acadêmicas norteadas pelos estímulos de Zanon; e o espírito solidário, fruto do exemplo de 

desprendimento demonstrado por este irmão para com ele. Como, num exemplo citado por 

Zélito, as trocas de informações entre eles, e, sobretudo, o afeto em face do seu acolhimento. 

Outro perfil motivador do seu caráter está na sua disposição pela relação com outras 

pessoas. Essa disposição começou no grupo familiar, mas amadureceu, segundo ele, na 

escola, inclusive no período que cursava o nível médio, quando interagiu junto a uma turma 

de sala de aula, formando, assim, um sólido grupo de amizade. Além disso, apresentou-se 

outro aspecto característico resultante da sua personalidade. Zélito tem uma grande 

capacidade de vínculo ou compromisso com as pessoas com quem se identifica. Por exemplo, 

além de seu irmão, Zanon, com quem trocava experiências, conhecimentos e afetos, também a 

relação com esse grupo de amigos da fase escolar, da época em que era estudante secundarista 

e com os quais mantém encontros frequentes, uma ou duas vezes por ano, até hoje. 

Outro aspecto constitutivo da sua individualidade está na sua capacidade de 

distanciamento de demais influências em favor de suas decisões próprias quanto à escolha da 

sua profissão de professor de Educação Artística. 

Portanto, o resultado da formação de sua individualidade correspondeu a uma 

personalidade estruturada a partir de um autocontrole afetivo maduro, em consonância com o 

desenvolvimento significativo do seu autocontrole consciente naquele momento da sua vida, 

quando se constituiu um indivíduo adulto que conquistou uma formação profissional. Essa 

personalidade constituída garantiu-lhe uma função social que possibilitou projeções para 

outras dimensões das configurações relacionais, como o seu casamento com sua esposa, 

Antonieta Trindade, e a formação de um novo grupo familiar; o exercício da sua profissão nas 

escolas onde passou a ensinar e, por fim, sua inserção no movimento social dos trabalhadores 

da educação, que posteriormente transformou-se no sindicato desta mesma entidade, o 

SINTEPE. 

Como resultado da formação da individualidade de Porpino devido à mudança inicial 

da sua realidade, ela reiniciou sua vida a partir de um novo grupo familiar, constituído por um 
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casal e quatro filhos, com domicílio em Recife. No entanto, os negócios dessa família eram 

instalados numa cidade de interior, a mesma onde Porpino nasceu. Era um engenho, inclusive 

o mesmo onde seu pai trabalhou, e que por isso possibilitou os meios para a sua transferência. 

Outro aspecto importante na acomodação dessa família foi o fato de a esposa ter 

morado na capital com duas filhas, e o pai, trabalhado e morado a maior parte da sua vida no 

interior com os outros dois filhos, homens. Com a perda repentina das duas filhas dessa 

mulher, Porpino passou a ser a única e principal companhia dela. Destarte, constituíram-se e 

fortaleceram-se vínculos afetivos, convertendo a mulher em mãe de criação de Porpino. 

Fiz esse pequeno relato para responder à forma como se compôs tal configuração 

familiar. Essa composição proporcionou à Porpino um autocontrole instintivo mais sólido. 

Possibilitou, com isso, a origem da estrutura de sua personalidade, segundo ela, alicerçada 

com o sentimento de afeto, liberdade e obediência. 

Outro fator importante que contribuiu para o fortalecimento do seu autocontrole 

psíquico e que caracterizou um maior significado para a sua individualidade foi o surgimento 

de sua primeira paixão: o Sport Clube do Recife, o time de futebol com o qual se identificou e 

pelo qual ainda cultiva esse sentimento. Essa paixão foi fruto de uma afinidade inicial 

constituída com o filho mais velho de sua mãe de criação, mas que, posteriormente, esta 

afinidade foi rompida. Preservando laços apenas com sua mãe de criação e com o filho mais 

novo, no contexto dessa família. 

Entretanto, os resultados dessa primeira fase da sua vida demonstrou para ela que a 

estabilidade da estrutura familiar não era plena. Devido à morte do marido da sua segunda 

mãe, havia a animosidade entre os seus filhos homens por causa da herança da família. 

Inclusive por meio de reiteradas demonstrações, posteriores, de distanciamento por parte do 

filho mais velho em relação à Porpino. E, por fim, com a possibilidade da perda, de uma hora 

para outra, do amparo materno, uma vez que a mãe vivia frequentemente adoecida, o que 

demonstrou no avançar do crescimento de Porpino que o seu futuro era cada vez mais incerto. 

Foi esse o outro lado do contexto familiar que predominou causando instabilidade a sua vida, 

o que favoreceu o seu autocontrole como uma característica mais consciente. 

Outro aspecto importante como resultado desta conscientização foram as suas 

experiências escolares que favoreceram ainda o aumento de suas preocupações sobre o seu 

destino. Devido ao padrão de vida elevado do grupo familiar em que se encontrava, ela passou 
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a estudar numa das escolas mais tradicionais da capital. Durante suas vivências escolares, 

constituiu-se uma reflexão. É que no processo de seu crescimento, ela se sentia cada vez mais 

estranha ao mundo escolar e social onde se encontrava, pois ela concluiu que as suas relações 

de amizade eram restritas às conveniências daquele ambiente escolar, não a acompanhando 

para outras estâncias da sua vida. Com isso, o respaldo familiar e social sobre ela apresentava-

se cada vez mais relativo na medida em que ela crescia. Todavia, a conclusão dos seus 

estudos e a sua formação para uma profissão (magistério) foram as possibilidades que 

estavam ao seu alcance. Destarte, um autocontrole instintivo e consciente, amadurecido 

precocemente, fê-la conquistar essa meta, já no início da sua fase adulta. 

Outro resultado desse processo de sua individualização, no que se refere ao aspecto 

dessa concepção sobre suas próprias decisões, demonstrou-se no enfrentamento da sua própria 

família de criação, no momento em que ela desejou fazer um segundo concurso da sua 

profissão e sua mãe se posicionou contrariamente. Mesmo assim, ela fez o concurso e 

assumiu o novo emprego, demonstrando um posicionamento independente a partir de um 

caráter cada vez mais sólido na estrutura de sua personalidade, mesmo que ainda morando nas 

dependências desse contexto familiar. 

No entanto, um novo resultado se mostrou através de outra característica dessa mesma 

concepção, em que Elias (1994) afirma que quanto mais solitárias são suas decisões mais 

presentes estão os riscos de uma escolha mal sucedida, inclusive com relação à opção por 

determinados atalhos na vida. Como Porpino mesmo afirma, dessa forma se demonstrou o 

resultado do processo de individualização no curso da sua história: a decisão precipitada pelo 

seu casamento,  o que resultou em experiências de opressão e degradação em parte da sua 

vida. Inclusive, em função de sua formação reservada, a mesma ainda sofreu diversos 

momentos de constrangimento e vergonha decorrentes das múltiplas violências conjugais. 

Portanto, conclui-se dos resultados desse primeiro objetivo que a formação humana de 

Porpino, pelo processo da construção de sua individualidade, demonstrou ao longo do seu 

crescimento até a sua fase adulta um precoce desenvolvimento das suas características 

humanas, fruto do contexto familiar em que viveu e que desdobrou para um autocontrole 

psíquico consciente e autônomo, não obstante passível de riscos que os resultados dessa 

autonomia pudessem lhe oferecer. Mas que, ao mesmo tempo, possibilitou-lhe a conquista, 

ainda jovem, da sua emancipação financeira numa época em que a mulher era minimamente 



177 
 

reconhecida enquanto trabalhadora, sendo restrito esse reconhecimento ao espaço socialmente 

que, no seu caso, era a escola. 

Os resultados do segundo objetivo específico se apresentaram através das observações 

sobre a forma como os nossos entrevistados configuraram relações com outros indivíduos no 

SINTEPE. Esses resultados foram formulados através das contribuições da concepção 

eliasiana sobre a relação de interdependência. 

O primeiro resultado deste segundo objetivo se apresentou através da forma como se 

aproximaram os docentes, Zélito e Porpino, do movimento sindical. Ambos foram atraídos 

pelos movimentos grevistas dos anos de 1985 e 1986, em meio ao movimento pré-sindical já 

estabelecido e liderado pela APENOPE. As primeiras relações com os demais trabalhadores 

da educação foram as atividades coletivas de reuniões e paralisações. Não obstante, em se 

tratando de aspectos pessoais, demonstram-se motivações diferenciadas por parte de ambos. 

Por parte de Zélito, além das motivações políticas mediante experiências anteriores a sua 

inserção no movimento docente, ainda estava implicada a própria situação material, que ele se 

referiu ao problema de baixa remuneração. 

Com relação a Porpino, foi de forma impactante. Houve imediata identificação com as 

palavras de Morena, sua colega, ao lhe apresentar o movimento docente, uma vez que esta já 

visitava as escolas junto com outros membros. Isso foi algo novo para Porpino. Vale ainda 

ressaltar que nesse período a sua vida se encontrava submersa a opressões, violências e 

constrangimentos frequentemente manifestada no contexto de sua relação conjugal. 

O outro resultado desse primeiro momento foi a função assumida por ambos como 

sindicalistas da base. Porpino desempenhou essa função por um período máximo de um ano. 

Já Zélito desempenhou essa função entre onze e doze anos. 

Nessa primeira etapa, percebem-se as características relacionais de Porpino sob o 

enfoque eliasiano. Ela atuou mediante essa sua função e através de relação e poder junto aos 

demais sindicalistas e docentes nas escolas que ainda não interagiam com o movimento 

docente (pré-sindical), fortalecendo as ações coletivas com os primeiros e desempenhando um 

papel mobilizador com os segundos. Dessa forma, ampliava as suas experiências relacionais 

de interdependência e contribuía para a expansão reticular desse grupo de indivíduos. Além 

disso, a partir das ações coletivas entre os membros desse movimento pré-sindical, partiu para 
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o enfrentamento contra as ações do governo estadual, promovendo, destarte, as grandes 

greves desse período. 

Os primeiros resultados de Zélito nessa função, além da sua participação nas greves 

apresentadas acima, ocorreram nas várias instituições educacionais onde lecionou, 

prosseguindo no período de legalização do sindicato dessa categoria de trabalhadores. A 

escola onde ele respondeu melhor às características de suas relações foi na ETEPAM, quando 

desdobrou ações junto aos demais sindicalistas da base e onde configuraram relações e poder 

com o governo do Estado, com os professores(as) e alunos(as) dessa instituição escolar. 

Tratando-se do primeiro, organizou, junto aos demais sindicalistas e docentes, 

passeatas e manifestações em defesa dos interesses desta instituição no tocante às condições 

de trabalho e qualificação da educação. Em relação aos professores(as), junto a esse grupo de 

sindicalistas promoveram assembleias de docentes e eleições de representantes para a direção 

daquela instituição. Com relação aos discentes, houve maior envolvimento através das 

assembleias com os estudantes e um suporte educacional a mais, com um ensino extraclasse. 

O que pôde ser apresentado como consequência dessa relação de interdependência na 

interação de Zélito com os sindicalistas, somando os agentes que interagiram (governo, 

docentes e discentes), refletiu-se na continuidade de uma escola que se manteve com o status 

de formação técnica, com fornecimento de material especializado (embora nem sempre fosse 

garantido); a qualificação de um laboratório de química (chegando a ser referência no 

Estado); a autonomia para eleger seus dirigentes escolares; um corpo docente mais 

comprometido com a educação e com os alunos(as) e um corpo discente mais interessado em 

participar das atividades escolares e de ampliar o interesse pelos estudos. Destarte, todo esse 

quadro fez aumentar o nível de aprendizagem deles. 

Os resultados da segunda fase das relações de Zélito e Porpino no SINTEPE foram 

demonstrados durante o período em que atuaram como dirigentes sindicais. 

Com referência a Zélito, os resultados apresentados pelas suas relações sindicais, a 

partir dessa nova função, se ampliaram e diversificaram em vários aspectos. Mostraram-se, 

primeiramente, na forma de desafios, como o exercício de uma comunicação eficiente para o 

coletivo sindical, uma vez que ele passou a fazer parte dessa diretoria. Reconheceu 

determinadas dificuldades nessa relação, não apenas na luta pela permanência de alguns 

veículos de informação, como o jornal e a revista da entidade, mas também na própria falta de 
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interesse dos sócios, que normalmente restringe seu interesse apenas à questão salarial. Essas 

principais preocupações são atenuadas pelos novos veículos tecnológicos, por meio da 

internet. Soma-se a isso a ação da abordagem direta, feita pessoalmente, para garantir, 

prioritariamente, a continuidade dos eventos do próprio sindicato, mantendo a coesão 

permanente desse coletivo, de sindicalistas e sindicalizados, na entidade. 

Outro resultado dessa relação que também se apresentou em forma de desafio foi a 

dificuldade de acompanhamento do cotidiano dos docentes nas escolas em razão dos limites 

do próprio sindicato. Mas, segundo Zélito, todo o coletivo dirigente se une e se distribui 

através de microrregiões para atender as necessidades que são de ambos os lados, sindicato e 

escola (sindicalistas e professores). Um desafio que ainda hoje não foi superado. 

O último resultado apresentado por Zélito, tratado na relação sindical, referiu-se ao 

próprio grupo dos indivíduos dirigentes do SINTEPE, que mais uma vez se apresentou como 

forma de desafio configurado por uma relação de interdependência entre os membros, embora 

se manifestasse pelas tensões de ideias diferentes em que figuraram frequentes debates. 

Todavia, em contrapartida, preservaram a unidade coletiva do grupo, que se guiou pela 

representação dos interesses dessa classe de trabalhadores. 

Por sua vez, os resultados das relações sindicais vivenciadas por Porpino se 

apresentaram, primeiramente, por uma das ações coletivas, que foi referente à sua função de 

dirigente na mesa de negociação. Função que se manteve por todo o período de existência do 

SINTEPE. Essa é uma das relações de interdependência centrais e mais tensas do contexto 

sindical em que ela afirma ter tido sempre espaço garantido para se manifestar. 

Outro resultado importante da relação de Porpino com os outros indivíduos no 

SINTEPE foi no setor em que exerceu (e ainda exerce cotidianamente) a sua função de 

dirigente, o Departamento de Aposentadoria. Nele também, ao longo de sua história de 

relação sindical, lidou diretamente com os associados que estavam prestes a se aposentar ou 

que já se encontravam aposentados. A relação de interdependência com essa fração do 

coletivo sindical, que representa 43,9% de todos os sócios do SINTEPE é, mais uma vez, 

tensionada por desafios muitas vezes resultantes de um determinado nível de desmotivação 

presente entre o conjunto dos sócios aposentados. Portanto, um desafio constante. 

As características da concepção eliasiana sobre a relação de interdependência se 

apresentaram, primeiramente, a partir do momento em que Zélito e Porpino passaram a 
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exercer funções de sindicalistas no contexto dessa entidade social, através de interações com 

governo, sindicalistas, associados, docentes, discentes e demais indivíduos da sociedade. 

Funções estas que pretenderam atender às necessidades e interesses dos associados e das 

demais categorias de trabalhadores como um todo, o que justificou a sua relação de 

interdependência. 

Posteriormente, outra característica dessa relação se apresentou e que foi o equilíbrio 

de poder com esses agentes sociais que desdobraram suas ações (presumíveis, porém 

imprevisíveis), que objetivaram as conquistas em razão da categoria de trabalhadores da 

educação e para as realizações de mudanças qualitativas nos espaços sindicais e educacionais, 

no âmbito da esfera estadual do ensino básico. Isso fica demonstrado, portanto, no conjunto 

dos resultados de suas configurações relacionais apresentadas acima. 

Os resultados do terceiro objetivo específico se apresentaram através das 

identificações sobre a forma como os nossos entrevistados, mediantes suas vivências e 

experiências, onde constituíram novos comportamentos. Os resultados desse objetivo foram 

fundamentados a partir do aporte teórico eliasiano da concepção do habitus social. 

Os resultados se restringiram a dois hábitos identificados, a solidariedade e a ação 

coletiva, por terem se aproximado das perspectivas desta concepção de Elias, no aspecto da 

longa duração, uma vez que os comportamentos encontrados se apresentaram em todo o 

processo histórico desse movimento social. 

Uma característica importante desses resultados se apresentou através da forma de 

interiorização por condicionamentos e compulsões reticulares do conjunto dos indivíduos que 

compuseram o SINTEPE. São comportamentos reticulares constituídos pelas relações de 

interdependências. 

Outra característica desses resultados se apresentou por uma mudança dos costumes de 

indivíduos, aproximando-se, destarte, da perspectiva libaneana da educação informal como 

processo de modelação de indivíduos a partir de vivências e experiências correspondentes aos 

parâmetros dessa modalidade formativa. 

Portanto, concluímos dizendo que num processo de formação humana pela construção 

da individualidade, Zélito e Porpino fizeram-se adultos que, posteriormente, relacionaram-se 

pela interdependência constitutiva de um grupo social. Todavia, mediante experiências dessas 

relações funcionais, formaram-se por novos hábitos sociais. 
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Finalizamos este trabalho de pesquisa com o entendimento de termos atingido os 

nossos objetivos. Ao mesmo tempo, acreditamos poder contribuir com a academia em 

trazermos novos olhares e novos aspectos sobre a formação humana, a configuração coletiva 

de indivíduos em um grupo social e a constituição de novos comportamentos. Entretanto, 

compreendemos, também, os limites desta pesquisa. Por não termos tido a pretensão de 

esgotar a totalidade das investigações deste objeto de estudo, em razão da abrangência da vida 

humana, possibilitando assim, novas perspectivas de exploração. 

Por fim, em nossas considerações, trago, através deste trabalho, a satisfação pela sua 

realização e pelas experiências adquiridas em todo o seu processo de construção. 
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APÊNDICE A 

 

Dados Gerais do Entrevistado 

 

Docente Nº ____;    Data: ____/____/________; 

Dados pessoais 

Nome:_____________________________________________________________________; 

Data de Nascimento:____/____/________;        Idade:_______;         Sexo:______________; 

Estado civil:_______________________;          Dependentes: ________________________; 

Moradia / Bairro:_________________________; Cidade:____________________________; 

Formação/Graduação: ________________________________________________________;  

Pós-Graduação: _____________________________________________________________; 

Formação continuada: ________________________________________________________; 

Militância em outra(as) instituição(ões): ________; Qual(ais) entidade(s)?_______________ 

__________________________________________________________________________; 

 

Dados profissionais 

Profissão: _________________________________________________________________;  

Tempo de Trabalho:__________; Situação atual de trabalho: ________________________; 

Instituição de trabalho (origem):_______________________________________________; 

  

Dados sindicais 

Tempo de sindicato: _________________; Situação sindical: _______________________; 

Contribuição sindical: _________________; Licença sindical: ______________________;  

Qual(ais) função(ões) cumpriu (ou cumpre) no SINTEPE? _________________________ 

________________________________________________________________________; 
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APÊNDICE B 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO E USO DA ENTREVISTA 

 

 

Recife-PE, ____ de ___________ de 2015; 

 

 

Destinatário 

 

Eu, (nome, estado civil, documento de identidade, profissão), declaro para os devidos 

fins que cedo os direitos de minha entrevista, gravada (data(s)) para o Sr. Henrique José 

Gonçalves Regueira Trindade, usá-la integralmente ou em partes, sem restrições de prazos e 

limites de citações, ficando vinculado o controle à Universidade Federal de Pernambuco – 

UFPE, que tem a guarda da mesma. 

Abdicando direitos meus e de meus descendentes, subscrevo a presente, que terá 

minha firma reconhecida em cartório.   

 

 

                                                                                                              Nome:               

___________________________ 
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APÊNDICE C 

 

Entrevista em história oral temática 

 

 Como você percebe o ambiente onde você nasceu e cresceu? Como era composta a 

sua família? Quem e como cuidaram de você? Como eram os vizinhos, comunidade 

onde viveu e como você se relacionava fora de casa, no processo de seu crescimento? 

(afinidades/afetividades; impactos/hostilidades; favorecimentos/frustrações/desafios; 

heranças formativas dessa relação familiar e comunitária); Qual o período histórico do 

país e do estado? 

 Como você reconhece a sua educação e sua formação profissional? (a escola; a 

universidade; ambiente de trabalho; relações trabalhistas: clientela, colegas, 

instituições; heranças dessa formação e dessa experiência profissional); Qual o 

período histórico do país e do estado? 

 Como você percebeu o movimento sindical e o SINTEPE? Quanto tempo você 

tem/teve como sindicalistas do SINTEPE? Como se deu suas vivências/experiências 

na relação com os sindicalistas no SINTEPE? (como se configurou as relações 

constantes e/ou eventuais no sindicato? Quais os impactos de ambas?);  

 Quais registros e lições você apreendeu nessas vivências/experiências? Você já 

participou de algum processo educativo no sindicato? Qual(is)? Quando você se 

identificou sindicalista? Como você se identificou sindicalista? De alguma forma você 

exerce essas experiências em sua vida? Como? Você identifica alguma(s) mudança(s) 

para novos comportamentos (hábitos), a partir dessas relações sindicais? Quais? De 

que forma procedeu(ram) essa(s) mudança(s) (caso tenha(m) ocorrido)? 

 

 


