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MANIFESTAÇAO	DOCENTE:	ENTRE	A	ACTIVIDADE	INDIVIDUAL	E	O	DESEJO	
COLETIVO	

Marcos	Ferraz1	

Resumo: A educação, de uma perspectiva filosófica, desde os gregos, é compreendida 

como elemento libertador, ainda que sempre passível de ser colonizada por uma 

racionalidade puramente instrumental. No entanto, ao longo do fortalecimento dos 

estados nacionais, a educação assumiu valor político estratégico, tanto no sentido de 

imposição e disseminação da língua e da cultura do poder central, quanto na perspectiva 

de construção da cidadania política mais ampla. A modernidade e a consolidação do 

Estado-nação, com a disseminação das grandes redes escolares e da educação 

massificada, colocaram o trabalho docente sob um intenso campo de conflito. Por um 

lado, no interior da sala de aula, a ação do professor atinge alto grau de autonomia, que 

oscila entre a liberdade criativa e pedagógica e a sensação de abandono e impotência. 

Por outro lado, a lógica burocrática do Estado e do mercado exerce um poder contínuo 

de enquadramento do fazer pedagógico, seja através da organização do tempo escolar, 

seja através dos sistemas massivos de avaliação do aprendizado e de cobrança de 

resultados quantificáveis. Neste contexto complexo e contraditório, que mistura 

opressão burocrática e sistêmica, solidão e oportunidades criativas e autônomas, como 

os professores transformam as suas experiências individuais em manifestação coletiva 

de desejos que explicitam uma nova sociedade? O presente trabalho investiga as faixas 

e cartazes de professores, que foram utilizadas na última grande manifestação da 

categoria, que tomou as ruas de Lisboa no último dia 26 de janeiro, tentando desvelar a 

explicitação pública de um desejo coletivo. 
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Abstract: The education, in a philosophical perspective, since the Greeks, is understood 

as a liberty element, although it can always be colonized by a purely instrumental 

rationality. However, with the strengthening of the National States, the education has 

assumed a strategic political value, in the sense of imposition a diffusion of the 

language and in the culture of central power, as well as in the perspective of the 

building of a bigger political citizenship. The modernity and the consolidation of 

Nation-State, with the diffusion of the big scholar systems and the mass education, have 

put the teachers’ job in an intense conflictive field. On one hand, inside the classroom, 

the teacher’s action reaches a high level of self-government, which swings between 

creative and pedagogical liberty and the sensation of abandonment and helplessness. On 

the other hand, the bureaucratic logic of the State and marked through a continuous 

power of framework of the pedagogical make, be it of school time organization or in 

form of standardized test of learning and the demand of quantified results. In this 

complex and contradictory context, that mixes bureaucratic and systemic oppression, 

loneliness and creative and self-governed opportunities, how do teachers transform their 

individual experiences in to collective manifestations of desire of a new society? This 

research paper investigates the banners and signs used by teachers, in the last big 

demonstration of the category that occupied the Lisbon Streets in the last January 26, 

trying to reveal the public show of a collective desire. 

Key words: teacher unionism, political expression, collective desire. 

No campo do conhecimento sociológico, uma questão fundamental, que movimenta 

pesquisadores desde Marx (1998), Durkheim (2008) e Weber (2004), diz respeito à 

relação entre ação individual e estrutura social. Para transportar este par dual para as 

preocupações que orientam a montagem deste texto, pode-se falar entre desejos 

individuais e manifestação coletiva e organizada dos mesmos. Em termos sociológicos, 

também podemos traduzir a questão na seguinte formulação: como uma organização, 

altamente institucionalizada e burocrática como o sindicalismo2, coloniza, mas ao 

mesmo tempo, dá visibilidade pública para o desejo de revolta vivenciado 

                                                
2 (Offe; Wiesenthal, 1984). 
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individualmente em função das condições precárias de trabalho? 

Assim, este trabalho se constitui em um texto altamente exploratório que procura trazer 

para o debate mais dúvidas que certezas e tenta, na insuficiência do saber sociológico, 

desvelar novas possibilidades de recolocar a questão a partir de outras áreas. E para 

atingir nossos objetivos traçamos o seguinte trajeto. Em primeiro lugar, o texto tecerá 

algumas considerações sobre o estatuto filosófico da educação e a sua transformação em 

uma área de trabalho especializado, sujeita a todas as rotinas e opressões do modo de 

organização do trabalho em uma sociedade moderna e capitalista3. No segundo 

momento, o texto faz uma passagem da descrição do processo de trabalho para uma 

reflexão sobre o sofrimento individualizado do professor no exercício do seu ofício. 

Neste momento, ficará evidente o aprisionamento do desejo. Em seguida, passamos à 

análise da expressão pública desde desejo e da contradição inerente à expressão 

institucionalizada do mesmo. É neste ponto que discutiremos propriamente o material 

empírico coletado, que se resume a um conjunto de faixas e cartazes exposto por 

professores ao longo de uma manifestação realizada dia 26 de janeiro de 2013, em 

Lisboa, sob coordenação da Fenprof – Federação Nacional dos Professores, órgão 

corporativo de maior representatividade dos professores no território português. 

Um início de conversa 

Desde os gregos, a educação assumiu um estatuto de atividade libertadora frente a 

outras formas de conhecimento e apreensão do mundo, tais como a religião e a magia. 

No entanto, o aspecto que ela assumiu historicamente, em função de seu caráter lógico e 

metódico, trouxe, em si mesmo, uma duplicidade em relação ao desejo. Ela é ao mesmo 

tempo libertadora, no sentido que possibilita aos indivíduos lucidez para não submeter 

seus desejos às superstições, mas em seu componente ascético constrói, para usar a 

metáfora weberiana, uma nova gaiola de ferro para os mesmos, quando os submete a 

racionalidade instrumental. 

                                                
3 (Tardif; Lessard, 2011). 
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Com o desenvolvimento da modernidade, e a substituição da religião como centro da 

decisão política, por um Estado laico, a educação tornou-se sinônimo de pressuposto 

para a participação cidadã, em um contexto de democracia formal crescente – ainda que 

constantemente interrompida geográfica e temporalmente, por regimes autoritários. 

Assim, no contexto de institucionalização dos Estados Nacionais e de desenvolvimento 

do estado providência4, a educação passou ao centro da vida política. Por um lado, 

setores não hegemônicos do conflito político viam na educação um instrumento de 

politização consciente dos indivíduos, e pressuposto para o exercício da cidadania e 

libertação do domínio das forças políticas centralizadoras. Fossem estas a Igreja, o 

Estado autoritário ou mesmo o poder patronal. O papel importante que a educação 

assumiu entre militantes anarquistas, comunistas e socialistas em finais do século XIX e 

ao longo do século XX é um exemplo. 

Mas ao mesmo tempo, para o poder central, a educação tornou-se instrumento de 

disseminação de uma língua e uma cultura homogênea em amplos espaços territoriais, 

dando base material e simbólica para o exercício da dominação política consentida e 

formalmente legítima5. Posteriormente, com os Estados-nações já consolidados, a 

educação viria também a produzir a uniformização dos saberes instrumentais básicos a 

trabalhadores, de forma a garantir a reprodução em larga escala, e com o menor custo, 

do trabalho necessário para a valorização do capital. Assim, sociologicamente falando, a 

educação no mundo moderno assume papel central e estratégico, tanto na política como 

na sociabilidade coletiva, mas o faz sob o duplo e dialético estatuto de libertadora e 

repressora dos desejos. 

No entanto, este papel político central que a educação assume no mundo moderno e no 

interior dos Estados-nações, implica em sua oferta formal em caráter contínuo, 

ininterrupto e massificado. Assim, no ocidente e no oriente, no sul e no norte, 

gigantescas redes de ensino públicas e privadas são construídas ao longo dos últimos 

150 anos. Em certa medida, a educação moderna pouco ou nada tem a ver com aquilo 

que se praticava na Grécia Antiga. O exercício socrático e quase individual da dialética 

                                                
4 (Ewald, 1986). 
5 (Castel, 2008). 
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torna-se impossível em uma sociedade de massas. Sem perder, obviamente, 

possibilidades libertadoras, educação torna-se um fazer instrumentalizado e 

burocratizado de transmissão de conhecimento formal socialmente armazenado. 

Não se trata aqui de se construir uma crítica ao processo educativo moderno a partir de 

uma idealização ingênua do passado, mas apenas um registro sociologicamente 

consequente de um fenômeno social moderno que não encontra similares no mundo 

antigo. Ou seja, a oferta da educação, em uma sociedade dos séculos XX e XXI, implica 

em processos que envolvem milhões de pessoas contínua e cotidianamente, e por isso, 

exige organização formal estável6. 

Assim, a construção das amplas redes de ensino se estruturou, não apenas na 

burocratização da política e na institucionalização dos Estados como fornecedores e 

garantidores do funcionamento escolar7, como na racionalização metódica e 

instrumental do trabalho do professor. Nestes termos, o professor deixa de ser o mestre 

a atender quase individualmente discípulos a ele confiados, para se transformar em um 

profissional apto a atender, impessoalmente se necessário, um número infinito de alunos 

que lhe passam pela sala de aula, ao longo de uma carreira de trabalho. Assim, repetindo 

o movimento do trabalho no setor de transformação de matérias primas, que vai do 

artesão ao operário da indústria, o professor se proletariza e se profissionaliza, indo do 

mestre-tutor ao professor assalariado, seja no setor público ou privado. Ou seja, adentra 

a sociedade salarial8. 

No mundo moderno, portanto, o professor se vê no interior de um imenso campo de 

conflito, que se estrutura ao redor de uma intricada rede de divisão social do trabalho9, 

de um alto grau de centralização das decisões de organização desta rede10 e do exercício 

                                                
6 (Tardif; Lessard, 2011). 
7 (Ferraz, 2011). 
8 (Castel, 1998). 
9 (Durkheim, 2008). 
10 (Tardif; Lessard, 2011). 
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individualizado e parcial do trabalho11. Por um lado, no interior da sala de aula, a ação 

do professor atinge alto grau de autonomia, que oscila entre a liberdade criativa e 

pedagógica e a sensação de abandono e impotência. Por outro lado, no processo 

educativo dos alunos, ele é uma pequena peça ao longo de toda a trajetória escolar. 

Neste sentido, não deixa de estar presente certo fordismo na organização do trabalho 

docente, ainda que qualquer comparação com a parcialidade das atividades do fordismo 

industrial seja quase sempre indevida e necessite, quanto feita, o ser de forma muito 

cuidadosa e levando em consideração o caráter cognitivo12 do trabalho docente. 

Mas não se pode deixar de registrar, que mesmo diante do caráter cognitivo do trabalho 

docente, a escola moderna é organizada como uma instituição que busca disciplinar e 

enquadrar o fazer pedagógico. Assim, organiza-se o tempo escolar (horário das aulas, 

divisão das disciplinas, calendário letivo), avalia-se institucionalmente o trabalho 

docente (sistemas massivos de avaliação do aprendizado), estruturam-se os espaços do 

trabalho (salas de aula), dividem-se as tarefas pedagógicas (professores de primeiro e 

segundo ciclo, professores do ensino médio e superior, pedagogos)13. 

Assim, a vocalização do desejo – no que diz respeito ao amplo, complexo e coletivo 

processo de trabalho, e o sofrimento nele contido – não passa mais apenas pela 

expressão individualizada de professores isoladamente, mas ganha a necessidade 

política de ser mediada e explicitada em um cenário público amplo. Não é de se 

estranhar, portanto, que na mesma medida em que cresce o volume do trabalho docente, 

ao longo do século XX, cresçam os sindicatos de professores (no caso brasileiro e 

português, inicialmente associações devido à impossibilidade de sindicalização de 

servidores públicos), tanto em termos de organização, como em importância nos 

conflitos políticos nacionais. 

Para mergulhar no material empírico 

No entanto, como organização, também institucional, os sindicatos no mundo moderno 

                                                
11 (Tardif; Lessard, 2011). 
12 (Tardif; Lessard, 2011). 
13  (Tardif; Lessard, 2011). 
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nunca foram a tradução crua e direta dos desejos dos trabalhadores de suas respectivas 

bases sociais. E, neste ponto, estamos aptos a mergulhar no nosso material empírico. 

Assim, passaremos a analisar as faixas e cartazes que os professores empunharam em 

sua manifestação em Lisboa, no dia 26 de janeiro de 2013. Para isto, fazem-se 

necessárias algumas considerações. 

Em primeiro lugar, uma consideração de ordem conjuntural e política. No contexto de 

austeridade imposto pela troika14, os professores portugueses se encontram sob um 

contínuo ataque aos seus direitos trabalhistas, aos seus postos de trabalho e a própria 

sobrevivência de um conjunto de instituições de ensino. É sob este pano de fundo, que a 

manifestação foi organizada de forma a explicitar a oposição dos professores ao atual 

governo português, conduzido pelo PSD (Partido Social Democrata), com apoio do 

CDS-PP (Partido Popular). E, portanto, são figuras explícitas ou implicitamente citadas 

em diversas faixas, o primeiro-ministro português, Passos Coelho, o ministro da 

educação, Nuno Crato, e o ex-ministro das finanças, Vítor Gaspar15. 

A segunda questão a salientar é que faixas e cartazes consituem um conjunto semiótico 

que se expressa não apenas por palavras e regras gramaticais, mas também pela 

disposição visual e gráfica (cores, separação em diferentes linhas). Muitas vezes, as 

frases não possuem pontuação. Só lhe é possível compreender o sentido pela disposição 

em diferentes linhas ou cores. Na impossibilidade de reproduzir aqui, em fotos, estas 

faixas e cartazes, adotaremos o seguinte processo de exposição. Não vamos mexer na 

pontuação, mas colocaremos uma barra (/) sempre que a frase estiver separada por 

algum componente de ordem gráfica. 

                                                
14 O termo troika é utilizado como referência à união de três atores políticos com o mesmo nível de poder. 
No caso específico deste texto – e do contexto dos protestos dos movimentos sociais europeus do início 
do século XXI –, diz respeito à união do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia e do Fundo 
Monetário Internacional, e de sua ingerência nas políticas econômicas e sociais nacionais. 
15 No momento da manifestação, em 26 de janeiro, Passos Coelho, Nuno Crato e Vítor Gaspar eram todos 
ministros. No momento de fechamento deste texto, Vítor Gaspar já se demitiu do governo. Ao considerar 
o ritmo dos acontecimentos recentes na política portuguesa, não é possível prever se Passos Coelho e 
Nuno Crato ainda serão ministros, no momento em que esse texto for publicado. 
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Por fim, analiticamente, separamos faixas que continham uma assinatura institucional 

(faixa confeccionada pela Fenprof ou por um dos seus sindicatos), daquelas sem 

nenhuma assinatura e que foram confeccionadas por professores individualmente ou 

pequenos grupos de professores, sem nenhuma mediação institucional explícita. Cabe 

também ressaltar que o material empírico foi coletado diretamente pelo pesquisador, 

que acompanhou pessoalmente a manifestação, mas foi complementado pelas fotos da 

manifestação disponíveis no site oficial da Fenprof (http://www.fenprof.pt). 

Se isolarmos as faixas com explícita identificação institucional – ou seja, aquelas que se 

apresentam assinadas pela própria Fenprof ou por um dos sindicatos a ela filiados (SPN, 

SPRC, SPGL, SPZS, SPRA, SPM, SPE16) – identificamos 3 núcleos expressivos, com 

os quais poderíamos identificar o desejo coletivo institucionalmente mediado. O 

primeiro destes núcleos diz respeito a um conjunto de faixas que expressam um desejo 

político amplo. Neste sentido, este desejo é tanto dirigido para o exterior da categoria 

condenando o governo do PSD, as políticas da troika e o capitalismo de forma geral, 

como dirigido para o interior da categoria, convocando a mobilização coletiva. Neste 

sentido, podem-se destacar os seguintes dizeres encontrados em faixas ao longo da 

manifestação: 

Crise: / quem a montou que a pague! (SPRC) 

Austeridade / Governo / Troika / Rua! (SPRC) 

O país perde com políticas erradas. / Mudar de matriz 

económica, já! (SPRC) 

Garante o futuro / Defende a escola pública! (SPN) 

Outro núcleo, diz respeito a um conjunto de reivindicações corporativas ou 

explicitamente referentes à política educacional, onde identificamos um desejo coletivo 

                                                
16 Sindicato dos Professores do Norte, Sindicato dos Professores da Região Centro, Sindicato dos 
Professores da Grande Lisboa, Sindicatos dos Professores da Zona Sul, Sindicato dos Professores da 
Região Açores, Sindicato dos Professores da Madeira e Sindicato dos Professores no Estrangeiro. 
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que projeta as condições ideais de trabalho. São exemplos deste conjunto, os seguintes 

dizeres: 

Defender o ensino superior e a ciência / Outro governo, outra 

política (Fenprof) 

Não há professores a mais! / Com esta política, há escolas a 

menos. (Fenprof) 

Estamos juntos, estamos vivos. / Pelo direito ao vínculo 

(Movimento pela Vinculação dos Professores Contratados) 

As medidas que atiram Professores para o desemprego, também 

aumentam os “horários-zero”.  / Estas políticas não servem as 

escolas e os alunos. (SPRC) 

Quadros e concursos: / cumpram o que prometeram (SPGL) 

A precariedade rouba o nosso futuro! Lutamos por vagas nos 

quadros e pela vinculação. (SPRC) 

Com este governo / Menos professores / e mais alunos por 

turma! (SPGL) 

Não à municipalização da educação (SPGL) 

Por mais e melhor escola. / Não aos cortes na educação! 

(SPGL) 

Professores unidos defendem a escola pública (SPGL) 

Professores unidos contra o desemprego e a precariedade 

(SPGL) 

Por fim, há um terceiro núcleo expressivo que diz respeito ao desejo pela valorização da 
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identidade coletiva profissional e o seu reconhecimento social. Neste núcleo 

encontramos: 

Deixem-nos ser professores (SPN) 

Não há progresso sem conhecimento! / Os professores exigem 

respeito pela sua profissão. (SPRC) 

Por uma / aposentação / digna (SPGL) 

Não há democracia / sem / escola pública de qualidade (SPGL) 

Por fim, o caráter mediador desempenhado pela entidade sindical, no processo de 

explicitação do desejo coletivo, fica evidente, quando se olha para a faixa que abria a 

manifestação, e que, em uma síntese, continha os três núcleos expressivos até aqui 

identificados. Assim, a frente da manifestação seguia uma faixa carregada, não apenas 

pelo secretário-geral da Fenprof, como pelos secretários-gerais dos sindicatos filiados, 

pelo secretário-geral da CGTP e pelo representante da Federação dos Professores da 

Argentina (único representante internacional presente). A faixa era a seguinte: 

Professores, / contra a catástrofe, / por um país com futuro 

(Fenprof) 

Ainda que os aspectos de reivindicação corporativa explícita não se apresentem, está 

implícita a importância da política educacional e da identidade coletiva no processo de 

mudança ampla para um país mais justo e igualitário e com futuro. Ou seja, a faixa 

contém crítica ampla ao modelo social e econômico, política educacional e construção 

de identidade e valorização coletiva. E esta crítica é feita pela referência ao direito 

social, estratégia típica da política moderna17. 

No entanto, a preocupação deste texto diz respeito à passagem do desejo individual ao 

seu processo de enquadramento público, dentro de uma linguagem política e coletiva. 

Assim, se faz necessário olhar em seguida, para faixas e cartazes sem identificação 

                                                
17  (Lefort, 1987). 
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institucional e que foram construídas individualmente ou em pequenos grupos. Seria 

possível, nestas faixas não institucionais, fazer a mesma identificação temática que 

construímos quanto às faixas assinadas por entidades sindicais. Mas correríamos o risco 

de perder uma diferenciação que nos parece mais significativa, quando pensamos em 

desejos individuais. Assim, o leitor poderá reagrupar as frases se desejar, mas nos 

reservaremos a possibilidade de separá-las em apenas dois grupos. O primeiro é um 

grupo de frases, ao qual chamaremos bem comportadas. Ou seja, frases diretas, sem 

duplo sentido e que se aproximam das frases institucionais. São exemplos: 

A educação abre caminhos 

A educação promove a paz 

A educação combate a ignorância 

Não à agregação 

Não ofendam mais os professores / Respeito! 

Mas o desejo individual mais explícito, talvez se revele apenas nas faixas e cartazes 

onde imperam a ironia, o humor e a poesia, formas por excelência de expressividade 

subjetiva. E aqui encontramos o material empírico mais interessante. Vamos a eles: 

Cleptocracia escravocrata 

Professores em Telescola 

I have a dream: / Crato & Troika go to hell! 

As formigas estão em marcha 

Ó Crato... / Deixa-nos ser teus motoristas! 

Problema da escola pública? / Formar políticos incompetentes 
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Mesmo nos tempos mais negros / vividos na educação / há 

sempre alguém que resiste / há sempre alguém que diz não 

Já se me almareia o sentido / por monde a larica que tenho / 

mas antes do patatum / aperto o ganhoto a um (foto de Passos 

Coelho) ///// almareia = tontura, larica = fome, patatum = 

desmaio, ganhoto = pescoço 

Estou a ver-me grego com esse cavalo de Troika 

Diante destes últimos exemplos, torna-se evidente que a palavra política institucional 

mediadora – e porque não dizer civilizadora18 –, que dá forma ao desejo coletivo, se 

revela concomitantemente domesticadora do desejo individual. No mundo dos grandes 

atores sociais, capazes de firmar pactos duradouros e que garante estabilidade política – 

e é inegável o papel dos sindicatos neste mundo político – não há o mesmo espaço para 

a ironia, o humor ou mesmo a vingança pela sátira pública – que, em parte, rege o 

mundo dos desejos individuais. Assim, no mesmo processo de explicitação pública do 

desejo – processo que forma a identidade e a vontade coletiva e retira os indivíduos de 

suas prisões particularistas – há uma perda da forma e da expressividade, ainda que, não 

necessariamente, sejam modificados os conteúdos dos desejos. 

E é aqui que finalizamos nosso texto com uma consideração que não é exatamente 

conclusão, mas que revela um pouco do que nos parece sintetizar o processo entre a 

expressividade dos desejos via organização sindical e sua base ancorada em desejos 

individualizados. Fruto de expressividades diversas e dependente da contínua 

mobilidade destas expressividades, o sindicalismo molda os discursos e os domestica 

em uma linguagem capaz de circular em espaços institucionais e políticos de 

negociação, mas não é capaz de romper nunca com o conteúdo forte destas 

expressividades, sob pena de se desintegrar enquanto movimento social. E o cartaz, que 

convocou a manifestação do dia 26, é o exemplo perfeito desta simbiose. No cartaz, há a 

palavra de ordem institucional (Basta! A escola pública e a profissão docente não 

                                                
18  (Elias, 1995). 
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aguentam mais ataques.), mas a foto que ilustra o cartaz é de um jovem professor (ou 

talvez um aluno) em outra manifestação, com um cartaz de papelão na mão com os 

seguintes dizeres: A minha geração precisa de um país. Conteúdo coletivo e forma 

individual se encontram dando forma pública ao desejo coletivo. 
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