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RESUMO 

 

Esta dissertação estuda as modalidades de carreira política de professores no estado de 
Sergipe (Brasil). O objetivo principal foi analisar os itinerários dos políticos eleitos por 
Sergipe, que se definiram como professores nas eleições legislativas do ano de 2010, e nas 
eleições para Câmara de Vereadores da Capital do Estado, Aracaju, no ano de 2008. O grupo 
estudado é composto por sete políticos (1 deputado federal, 4 deputados estaduais e 2 
vereadores). Dentre as metodologias, foi priorizada a observação direta, com usos de 
entrevistas com os políticos e assessores e o levantamento de dados eleitorais. Também foi 
dada ênfase às formas de atuação e a representação política dos deputados e vereadores. No 
primeiro capítulo, abordo a profissionalização docente e sua relação com a política, também 
apresento dados sobre a ocupação dos professores nas prefeituras e nas câmaras municipais de 
Sergipe. No segundo capítulo, analiso como a profissão é usada para a entrada na política, 
ressaltando as formas de atuação no magistério e na política. No terceiro capítulo, trato da 
atuação parlamentar, observando como eles dizem representar vários interesses. 
  
Palavras-chave: Professores; política; carreira; poder.      
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ABSTRACT 

 
This dissertation studies the methods of political career of teachers in the State of Sergipe 
(Brazil). The main objective was to analyze the routes of politicians elected by Sergipe, who 
self-identified as teachers in the parliamentary elections of 2010, and in elections to the City 
Council of the Capital of the State, Aracaju, in the year 2008. The studied group is composed 
of seven politicians (1 Congressman, 4 deputies and 2 aldermen). Among the methodologies, 
was prioritized to direct observation, with uses of interviews with politicians and aides and 
election data collection. Also was gave emphasis on forms of action and the political 
representation of Deputies and councilmen. In the first chapter, I discuss the teachers ' 
professionalization and its relationship with politics, also present data on teachers ' occupation 
in the prefectures and the municipalities of Sergipe. In the second chapter, I discuss how the 
profession is used for entry into politics, ressaltan the forms of action in teaching and politics. 
In the third chapter, dealing with parliamentary activities, observing how they say represents 
various interests. 
 
Keywords: Teachers; politics; career; power. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos sobre militância, engajamento, profissionalização e participação política1 

têm assumido uma grande importância nas Ciências Sociais, nas últimas décadas, tanto num 

contexto nacional quanto internacional. As pesquisas realizadas atualmente no Brasil são 

baseadas em universos empíricos que não se restringem apenas ao momento eleitoral, isto 

quer dizer que incluem as relações entre o momento pré-eleitoral, o eleitoral e o pós-eleitoral. 

Tais pesquisas buscam compreender as mais variadas formas de relações e investimentos 

(sociais, profissionais, militantes) que se manifestam nos diversos espaços em que a política 

se desenrola.  

Esta pesquisa situa-se no âmbito das discussões sobre as condições de 

profissionalização política no Brasil. Entretanto, mais especificamente, insere-se em vertentes 

de estudo que tomam a condição profissional como base para a elaboração de carreiras na 

esfera política, e se enquadra numa perspectiva de análise sobre as estruturas e as relações nos 

espaços de poder, neste caso específico sobre a relação entre uma categoria profissional, a dos 

professores, e a política.  

A ideia de estudar os professores e sua relação com o processo eleitoral e a política 

surgiu antes do meu contato com o Laboratório de Estudos do Poder e da Política (LEPP) e 

ainda no decorrer de meu percurso profissional como professora no Estado de Santa Catarina 

e mais tarde no Estado de Sergipe, quando passei a observar com alguma curiosidade o 

crescimento do envolvimento dos professores como candidatos em eleições para diferentes 

cargos legislativos e executivos, assim como, com o passar dos anos, o seu crescimento como 

políticos eleitos.   

Este trabalho apresenta um estudo sobre os professores que assumiram cargos eletivos 

como deputados estaduais e federais de Sergipe, nas eleições de 2010, e como vereadores de 

Aracaju, em 2008.  O tema desta pesquisa trata dos condicionantes sociais e culturais 

implicados no processo de politização desses professores. Para dar conta destes investimentos, 

a pesquisa parte de uma análise em que busco identificar as competências consideradas 

legítimas para estes políticos pleitearem cargos eletivos. Como sugere Bourdieu (1998), só 

quem possui uma competência específica pode entrar com alguma possibilidade de sucesso no 

jogo político, pois um modo de pensamento e ação é exigido na participação do campo 

político, em que se espera uma preparação especial. Isto significa uma aprendizagem 
                                                             
1 Coradini (1995, 2001, 2002), Gaglietti (2003), Kuschnir (1999, 2000), Petrarca (2007, 2011), Palmeira e 
Goldman (1996), Oliveira (2008), Seidl (2008, 2009).  
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necessária para se conquistar tais saberes, bem como, o domínio de uma linguagem e de uma 

retórica próprias. Saberes adquiridos que são considerados essenciais ao exercício de 

atividades da política, que ocupam um lugar central nos processos de entrada e engajamento 

no campo dos embates políticos, incluindo-se aí o eleitoral. 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar as práticas e habilidades desenvolvidas ao 

longo do itinerário dos cinco políticos eleitos por Sergipe, que se definiram como professores 

nas eleições legislativas do ano de 2010, e dois nas eleições para Câmara de Vereadores da 

Capital do Estado, Aracaju, no ano de 2008.  Práticas e habilidades que lhes possibilitaram a 

aquisição de saberes e que puderam ser reconvertidas em competências políticas, entendidas 

aqui como capital militante (Matonti & Poupeau, 2004). Ainda como objetivo geral, outro 

eixo de interesse enfocou as formas de atuação e a representação política dos professores 

durante o mandato.  

Através de uma perspectiva interpretativa e comparativa de análises sobre as 

habilidades, competências, saberes e experiências adquiridas nos percursos sociais e políticos, 

a antropóloga Karina Kuschnir (1996) sugere que se pode compreender não só as formas de 

representações e práticas dos sujeitos na política, como se pode também apreender muito 

sobre o universo simbólico da política e suas influências sobre a sociedade. Kuschnir (1996) 

contribui neste debate com abordagens que apontam para um entendimento sobre a atuação 

dos políticos, que ela descreve como “negociadores da realidade, traduzindo e interpretando 

códigos diversos”, com habilidades de dialogar com diferentes níveis de cultura, códigos e 

valores (Kuschnir, 1999, p.16).  

Para Kuschnir (2007), é a partir de abordagens interdisciplinares, do diálogo da 

Antropologia com outras disciplinas (como Sociologia e Ciência Política) e da adoção de uma 

perspectiva comparativa, que se pode compreender não só as representações e as práticas da 

política num grupo específico, mas também suas relações mais amplas com a sociedade. 

Segundo ela: 

 
A antropologia pode contribuir nesse debate porque sua principal tarefa é 
estudar não o que a política deve ser , mas o que ela é para um determinado 
grupo, em um contexto histórico e social específico. (Kuschnir, 2007, p. 165). 

 

Estudos recentes2 têm apresentado diferentes resultados que abordam e relacionam a 

militância e o exercício profissional com a política eleitoral. Tais estudos buscam apreender 

as modalidades de articulação entre a atuação profissional e o engajamento político. Através 

                                                             
2 Coradini (2001, 2002, 2006), Petrarca (2011), Rodrigues (2006) 
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deles, é possível saber que a possibilidade de se ocupar posições em outras esferas sociais, 

além da profissional, depende da posição social do profissional e do acúmulo de recursos 

sociais que ele dispõe. Tem-se percebido que a mobilização coletiva passou a ser uma forma 

de se ampliarem as possibilidades de investimentos que percorrem o espaço político, 

permitindo relacionar profissão, engajamento e participação política, o que possibilita adquirir 

um capital militante, aumentando o capital político e também profissional dos atores 

envolvidos (Petrarca, 2011). 

Ao trabalhar com uma determinada categoria profissional, a de professores, com o 

intuito de apreender o universo simbólico e prático nos quais os atores estão inseridos, 

analisei as múltiplas formas adotadas de engajamento e militância, que resultam como 

condicionantes da inserção dos professores no universo da política. Para tanto foi preciso 

pensar, como sugere Coradini, sob o ângulo das relações entre a profissão de professor e a 

militância partidária:  

 
(...) as variações nas modalidades de se relacionar com a profissão, com sua 
representação sindical ou corporativa, com outras modalidades de militância e, 
consequentemente, com a própria entrada na carreira política são extremante 
amplas, o que não impede o estabelecimento de alguns padrões. Nesses 
padrões, no caso dos professores, os principais condicionantes são o tempo 
dedicado à ocupação no magistério strictu senso à representação sindical ou a 
outras modalidades de militância, à ocupação de cargos de “confiança” e, por 
fim, à conquista e exercício de cargos eletivos. (Coradini, 1995, p. 134/135). 

 

Embora seguindo a perspectiva adotada por Coradini (1995), durante a pesquisa foi 

preciso colocar sob suspeita os condicionantes definidos pelo autor. Isto porque alguns dos 

professores estudados não passaram por todos os padrões referidos. O que implicou, para o 

caso, uma análise empírica que permitisse ampliar as percepções sobre as nuanças de 

reivindicação da condição de professor por parte dos candidatos e a relação com seus 

itinerários de vida.  

Investigando o itinerário social e político desses professores, associando-as às redes de 

relações sociais que os cercam, assim como às pessoas que estão envolvidas diretamente neste 

processo, tentei compreender as múltiplas formas de percepções e valores associados às suas 

praticas na atividade política. Também procurei entender como os políticos dão sentidos a 

esta atividade, bem como apreendem suas concepções a respeito deste universo, no qual 

legitimam suas práticas e que consequentemente podem torná-los aptos a entrarem para a 

carreira política e disputarem cargos eletivos.  
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As considerações acima me levaram a elaborar as seguintes questões de pesquisa. 

Quem são os professores que representam a categoria e que assumiram cargos eletivos nas 

últimas eleições legislativas em Aracaju e Sergipe? O que fez com que os professores se 

envolvessem politicamente a ponto de concorrerem aos cargos eletivos que ocupam? Quais 

são os recursos sociais e profissionais mobilizados por esses professores para a ascensão 

política? Como é a sua atuação política depois de eleitos? Quem ou o que eles dizem 

representar socialmente e como eles atuam em nome de tais representações? 

Estudar o estado de Sergipe, neste caso, é uma estratégia de delimitação do universo 

mais amplo sobre a participação política dos professores no Brasil, mas que parte da 

constatação empírica do crescimento desta participação nos últimos anos, como demonstram 

alguns estudos3. Apesar da ascensão de novas categorias sociais ao universo da política e dos 

estudos sobre o tema em geral, a relação entre professores e a política foi pouco estudada até 

agora4. Sendo assim, algumas reflexões e relações que poderiam ser feitas entre o magistério e 

a carreira política, a militância e o processo de politização dos professores, podem contribuir 

para a compreensão contemporânea da participação desta categoria profissional na política. 

Principalmente, quando penso os itinerários dos políticos eleitos e suas estratégias de inserção 

nos partidos políticos, de seus envolvimentos nos processos eleitorais e de suas atuações e 

discursos durante o exercício de mandatos. 

Partindo desde pressuposto, para dar conta de uma análise que prioriza as dimensões 

da vida social (família, escolaridade, participação em associações, rede de relações, exercício 

profissional) que contribuem para o processo de construção de um capital político5, priorizei a 

análise de uma ordem de estruturas de significação, considerando as práticas sociais dos 

políticos estudados como ação simbólica (Geertz, 1989). Associo aqui política e cultura numa 

perspectiva em que a política possa ser vista não apenas como o lugar de partidos, poderes e 

instituições, mas como cenário no qual se manifestam valores e processam significados que se 

atualizam constantemente. Desta forma, os processos políticos e a atuação e participação 

                                                             
3 Por exemplo, a pesquisa de Rodrigues (2006), sobre a mudança socioprofissional na Câmara Federal, identifica 
o aumento de professores eleitos em 2002 em comparação aos eleitos em 1998. Nas eleições de 1998 foram 
eleitos 81 professores e nas eleições de 2002 foram eleitos 86 professores, esses números levaram os professores 
a pertencerem ao quarto maior grupo de ocupação na Câmara de Deputados eleita em 2002.  
4 Digo isto com base em levantamento bibliográfico que realizei em acervos físicos e nas bases eletrônicas de 
periódicos da CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br/), na biblioteca digital do portal do domínio público 
(http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp) e na biblioteca digital da USP 
(http://www.teses.usp.br/). 
5 Bourdieu (1998) distingue dois tipos de capital político: capital pessoal de notoriedade, que remete à 
popularidade, ao fato de ser conhecido e reconhecido, e pelo número de qualificações especificas adquiridas; e o 
capital delegado, que se adquire através da autoridade política (uma função burocrática), um capital detido e 
controlado pela instituição, onde se adquire reconhecimento e fidelidade.    

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.teses.usp.br/
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desses professores são entendidos como fenômenos sociais mais amplos, ao mesmo tempo 

singulares e gerais. 

Para realização da pesquisa, utilizo basicamente quatro procedimentos de cunho 

qualitativo em que a observação direta e as entrevistas semidirigidas foram a sua base. Em 

todos os momentos, as informações levantadas no campo, através das visitas aos gabinetes, 

aos plenários e as manifestações públicas com a participação dos políticos foram entrelaçadas 

e articuladas às entrevistas formais realizadas com eles, possibilitando interpretações e 

análises aprofundadas e interpenetradas, sobre a relação entre seus trajetos sociais, 

profissionais e políticas e os seus discursos e atuações como eleitos. Procurei, também, 

relacionar as esferas das suas vidas sociais com as implicações de seus envolvimentos nos 

processos de politização e com as noções de competência, sugeridas por Bourdieu (1998). A 

intenção foi compreender como esses professores demonstram e discorrem sobre como 

utilizar as aprendizagens adquiridas nas diversas inserções e momentos da sua vida social, 

acionado-as como capital político.  

Outra questão importante nessa reflexão diz respeito aos usos, as estruturas e os 

significados da política que Bourdieu (1998) entende como poder simbólico. Para ele, o poder 

se constitui através da enunciação, fazendo ver, crer, confirmar ou transformar “visões de 

mundo”. Em tal sentido, este seria um poder com um efeito “quase mágico”, ou seja, 

determinado pela relação de um fazer crer entre os que exercem o poder e os que lhe estão 

sujeitos. Uma ideia que define as relações de poder como situadas em um lugar onde os que o 

exercem e os que estão sujeitos a ele se encontram e o reproduzem, isto é, o poder simbólico 

“é uma forma transformada, quer dizer irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras 

formas de poder” (Bourdieu, 1998, p. 15) num dado contexto.  

Procurei compreender, neste caso, de que forma a política local é descrita pelos 

professores; examinar de forma minuciosa as dinâmicas de suas vidas na política, com a 

intenção de perceber as relações entre os mais diversos atores que fazem parte deste universo; 

bem como, analisar os padrões e as diferenças de comportamento e de percursos políticos 

entre eles. Nesta perspectiva, busquei também através da observação direta, acompanhada de 

entrevistas sistemáticas e da análise de documentos, as regras e valores que dão sentido à 

experiência política destes professores, relacionando-as com as condições sociais da 

constituição de competências e de técnicas envolvidas no “jogo político”, como sugerido por 

Bourdieu (1998).  

Em síntese, os procedimentos metodológicos desta pesquisa foram realizados em 

cinco momentos. Primeiramente realizei uma revisão bibliográfica e levantei informações 
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sobre os professores políticos, em Sergipe, a partir dos dados do TSE6. Depois de identificado 

os nomes dos professores eleitos no período, passei ao segundo momento, que consistiu na 

pesquisa de campo realizada através da observação direta junto aos gabinetes políticos, à 

Assembleia Legislativa de Sergipe e à Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju, além da 

participação em eventos de mobilização promovidos pelos respectivos professores ou com a 

presença dos mesmos. Durante a observação direta realizei diversas anotações e busquei 

estranhar e entender aquilo que nem sempre é percebido pelo senso comum e que está 

presente no cotidiano dos políticos e da cena política (Heredia, 2002).   

Para análise dos itinerários, das práticas e dos discursos dos professores eleitos, o 

terceiro momento, o de realização de entrevistas foi um procedimento fundamental para 

condução da pesquisa, aos quais os outros se tornaram dependentes. Realizei pelo menos uma 

entrevista semidirigida (Roteiro - Anexo 01) com cada um dos professores políticos eleitos e 

tive outras conversas informais e não gravadas também com alguns de seus assessores e 

pessoas que circulavam pelos gabinetes, que me permitiram para correlacionar algumas 

informações e percepções sobre as carreiras políticas de cada um deles7. Com alguns 

assessores, utilizei anotações para registrar as conversas realizadas com um roteiro prévio 

(Anexo 02), buscando compreender suas relações com os professores e com o próprio campo 

político. Entendo que as análises sobre relações sociais nos gabinetes possibilitam alguma 

compreensão sobre a aproximação entre os políticos, seus mediadores e seus eleitores 

(Heredia, 2002), sendo o gabinete um espaço e um momento em que, muitas vezes, parecem 

efetivar-se as trocas e os favores políticos entre eleitos e eleitores, como na “lógica da dádiva” 

(Mauss, 2003) definida pela tríplice obrigação social entre os envolvidos: dar, receber e 

retribuir – neste caso favores8.   

Num quarto momento, através da análise dos sites, blogs e das redes sociais virtuais 

mantidas na web pelos políticos, bem como através dos materiais utilizados na divulgação e 

na promoção de eventos realizados por eles ou com o seu envolvimento, busquei apreender as 

                                                             
6 As informações e dados oficiais referentes às últimas eleições, incluindo-se candidatos e eleitos, por cidade e 
estado, bem como suas filiações partidárias, qualificativos sociais e informações econômicas, podem ser 
encontrados no endereço eletrônico do TSE,  http://www.tse.jus.br/ 
7 Realizei uma entrevista com cada político (sete no total) e dez entrevistas com assessores (pelo menos uma 
com assessores da cada político).  
8 Com o propósito de identificar os elementos que motivam os envolvidos no campo político é possível observar 
o quanto a ideia de “lógica da dádiva” de Mauss está presente no jogo político, como é recorrentemente indicado 
em alguns estudos sobre o assunto. Gaglietti (2003) percebe que as retribuições, advindas do exercício de um 
cargo, por exemplo, funcionam como uma espécie de recompensa a quem se dedicou integralmente à militância, 
assim como a permanência num partido político possibilita aos militantes estabelecerem relações em várias 
esferas e setores sociais, esperando com isto, adquirirem influência, prestígio e ascensão na carreira política, 
obtendo, posteriormente, alguma forma de poder em troca.   

http://www.tse.jus.br/
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formas de apresentação e representação dos professores e a relação que eles fazem entre a 

política e a profissão, bem como compreender como e se existem formas de reconhecimento 

mútuo da profissão professor entre os parlamentares em geral, principalmente na ocasião de 

atos públicos.  

Os estudos e análises sobre a estrutura do poder contribuem às reflexões, pois dão 

atenção ao modo como o poder é exercido, mas também por quem e para quem é exercido 

(Coradini, 2001). Considerando que este trabalho analisa a relação entre a profissão de 

professor e a carreira política, o trabalho de Coradini (2001) é inspirador por orientar uma 

análise que aponta para as necessidades de relacionar a profissão com várias modalidades de 

militância, sem deixar de estabelecer alguns padrões e condicionantes sobre tais modalidades, 

posto que seja possível que o envolvimento com o engajamento e a militância política não 

signifique romper ou distanciar-se das atividades profissionais, mas sim, que signifique 

constituir uma forma de realização em que o reconhecimento profissional torna-se legitimador 

e representado.  

A reflexão acerca das experiências profissionais e a atuação política dos professores ao 

longo de seus itinerários se tornaram fundamentais para o entendimento de como eles 

reconvertem esses recursos em um capital construído como legítimo para concorrer aos 

cargos eletivos. Petrarca (2011) sugere que ao se relacionar profissão e política se deve 

considerar a forma como se configuram estas esferas sociais e os recursos a elas associados 

(políticos e profissionais), em situações históricas específicas, o que, segundo a autora, nos 

permite apreender as especificidades dos universos profissionais e as concepções sociais 

elaboradas sobre a profissão em questão.  

Partindo do entendimento de que é necessário considerar todas as dimensões sociais 

implicadas no processo de aquisição de um capital que abrange várias esferas de militância e 

engajamento, como também as formas de inserção e participação política, Irlys Barreira 

(1998) contribui com este tipo de análise, apontando sobre a necessidade de compreendermos 

o significado e as especificidades dos ritos na política, através da dinâmica e das diferentes 

estratégias de atuação na rotina da vida pública dos políticos. Desta forma, procuro coligir os 

dados sobre os itinerários sociais, a carreira profissional e política, articulados as formas de 

atuação e a representação política dos professores após eleitos.   

A última etapa consistiu na análise cruzada dos dados. Foi o momento em que juntei e 

correlacionei as informações obtidas, coligindo-as com a bibliografia, analisei as entrevistas 

realizadas, retornei as anotações sobre o campo, elaborei modelos de visualização e tabulação 

das informações e produzi algumas versões do texto final desta Dissertação. Lembrando que o 
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processo de escrita também faz parte do processo de sistematização da interpretação e de um 

processo de reelaboração da própria análise, procurei seguir a sugestão interpretativa de que a 

análise deve ir para além do “visto”, do “lido” e do “ouvido”, sendo repensada 

insistentemente (Geertz, 1989). 

Uma análise de viés antropológico acerca do universo da política implica reflexões 

que consideram todas as práticas dos atores envolvidos, ou seja, tudo o que os professores 

consideram e identificam como atividades políticas, bem como as diversas dimensões da vida 

social, como também as formas de militância assumidas pelos professores em contextos 

específicos. Gaglietti (2003) indica a necessidade de detectar os elementos que estimulam a 

militância política, além de identificar os tipos de recursos (profissionais, culturais, sociais, 

econômicos e simbólicos) que constituem a posição social dos candidatos. 

Durante a pesquisa, visitei quatro gabinetes na Assembleia Legislativa de Sergipe, um 

gabinete na Câmara de Vereadores de Aracaju e dois escritórios políticos. A partir das visitas 

iniciais, era marcado um dia e um horário para falar com os políticos e realizar as entrevistas, 

porém não consegui realizar nenhuma delas na primeira data marcada, pois muitos 

imprevistos aconteceram, como, por exemplo: o mal tempo, atraso no percurso de vinda dos 

políticos para a cidade de Aracaju, convites repentinos aos políticos para outras atividades; 

como também por motivo de doença dois deputados foram afastados de suas funções por um 

longo período.  Tais imprevistos atrasaram a pesquisa. 

Percebi que as negociações entre entrevistador e pesquisados é lenta, pois as pessoas 

envolvidas, neste caso, exercem uma função com atividades intensas e vivem com a agenda 

lotada, mas tal processo possibilitou novas reflexões e observações, pois através dos contatos, 

conversas e visitas repetidas foi possível notar como a vida política se desenrola e ganha 

forma. Comecei a perceber sutis diferenças entre os políticos na forma de interagir com as 

pessoas, embora todos os políticos com os quais entrei em contato declararam estar dispostos 

a participar e contribuírem com a pesquisa, e em todos os momentos em que estive presente 

em seus gabinetes fui recebida por eles e por seus assessores com muita gentileza e educação.  

As entrevistas foram realizadas com os sete políticos. Embora a entrevista tivesse um 

roteiro, cada político disponibilizou tempos diferentes e no desenvolvimento do diálogo 

enfocaram pontos distintos. Desta forma pude perceber como cada político lida e valoriza tal 

situação, sendo que em algumas entrevistas os políticos não se preocuparam com tempo que 

estavam dispondo à entrevista e relataram suas experiências de vida de forma mais detalhada, 

enquanto em outros casos de forma mais objetiva, pontual e sem muitos pormenores. Quanto 

aos assessores, percebi um certo receio em falar sobre suas vidas e uma preocupação ao 
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perceber que estavam sendo feitos registros sobre nossas conversas, mesmo que isto não tenha 

impedido que eles disponibilizassem, a sua maneira,  informações sobre suas relações com os 

políticos com quem trabalham.  

Mesmo tendo iniciado o contato com todos os políticos em meados de 2011, ter 

agendado entrevistas e estado presente nos gabinetes e escritórios com certa regularidade, só 

consegui concluir as entrevistas em abril de 2012. Toda esta experiência demonstrou que a 

pesquisa com este universo empírico carrega certa complexidade, certa habilidade de 

negociação, paciência e persistência, que acabam por interferir nos cronogramas previstos, e 

revelam outras sutilezas da vida política, também importantes para a análise antropológica. 

Apresento os resultados desta pesquisa em três capítulos. No primeiro, faço uma 

discussão sobre a profissionalização docente e sua relação com a política. Apresento dados 

sobre a ocupação dos professores nas prefeituras e nas Câmaras Municipais de Sergipe. Em 

seguida, apresento os professores que se tornaram Vereadores de Aracaju nas eleições de 

2008 e os professores eleitos aos cargos de Deputado Estadual e de Deputado Federal, nas 

eleições de 2010. Apresento, ainda, as origens familiares, escolares e profissionais dos 

mesmos.  

No segundo capítulo, analiso como a profissão é utilizada como forma de entrada na 

política. Abordo como se dá a atuação dos professores políticos no magistério, verificando as 

“competências” exigidas e adquiridas no decorrer de seus itinerários para concorrer aos 

cargos eletivos. Destaco suas múltiplas formas e percursos políticos, através de movimentos 

sociais, dos sindicatos, da profissionalização política e das heranças políticas.  

No terceiro e último capítulo, trato da atuação e das representações políticas dos 

professores. Analiso a sua participação parlamentar e como eles dizem representar interesses 

de diferentes grupos sociais. Ainda discorro sobre o uso da profissão, a partir de afirmações 

do tipo “sou professor”, como forma ideal de representação e legitimação profissional e 

política: o que parece ser mais relevante em alguns casos do que em outros. Neste caso, em 

particular, esteve presente com alguma força a “categoria profissional”, a melhoria da 

“qualidade da educação”, mas também, outras bandeiras como o “gênero”, as questões étnico-

raciais e a ênfase sobre “crianças” e “jovens”. 
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CAPÍTULO I: A PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE E A POLÍTICA 

 

Neste capítulo, apresento o processo de profissionalização da atividade docente 

relacionando-a com o envolvimento dos professores na política, e procuro apresentar as 

formas de socialização familiar e escolar dos professores que se elegeram Vereadores de 

Aracaju e Deputados do estado de Sergipe. Considero importante pensar esta relação, pois o 

número de professores envolvidos com a política eletiva se apresenta de forma significativa 

tanto no Estado, quanto no município mencionado, o que desenvolvo mais adiante. 

Por ora, com o intuito de delinear o processo de reconhecimento da atividade docente 

no Brasil, mesmo que brevemente, abordo aspectos relacionados à profissionalização do 

magistério, sob o viés da relação com a política. Muitos trabalhos já foram escritos sobre a 

“história da atividade docente e sua profissionalização”, principalmente Brzenski (2002), 

Nóvoa (1999), Romanelli (2003), Saviani (2004) e Tanuri (2000). Estes autores destacaram o 

processo de desenvolvimento histórico da escola e da atividade docente, enfatizando questões, 

como: 1) as transformações da escola durante o século vinte e o impacto sobre a constituição 

da profissão (Saviani, 2004); 2) o desenvolvimento da profissão (Nóvoa, 1999), a formação e 

qualificação dos professores como uma questão de fortalecimento da profissão (Tanuri, 

2000); e 3) os desdobramentos da atuação associativa e sindical e o amadurecimento da 

identidade profissional (Brzenski, 2002).  

Para Nóvoa (1999), o processo de profissionalização da atividade docente foi 

destacado por uma evolução linear e inflexível e a afirmação profissional dos professores foi, 

e ainda é, um caminho cheio de conflitos e lutas, pois o campo educativo está ocupado por 

vários atores que se sentem ameaçados com a consolidação da profissão.  

Embora o percurso da atividade docente seja caracterizado por vários interesses que 

não se reduzem aos dos professores, os estudos dos autores acima demonstram que a 

educação brasileira e o reconhecimento profissional do magistério foram ganhando espaço 

durante o século vinte. A atividade docente está presente na sociedade brasileira, pelo menos 

desde o século dezoito, mas só foi se constituindo rumo à profissionalização a partir do 

momento em que houve a expansão dos sistemas escolares no Brasil e sua regulamentação e 

controle por parte do Estado se tornou mais efetiva. No decorrer da década de 20, do século 

passado, o trabalho do professor passou a ser entendido como um conjunto de normas e 

conhecimentos técnicos e teóricos que caracterizavam o professor profissional.  

 Nóvoa (1999) apresenta um modelo de análise sobre o processo histórico da 

profissionalização dos professores, que aponta quatro etapas de seu desenvolvimento, 
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enquanto estatuto social e econômico. O primeiro momento seria o que prevaleceu com o 

exercício da atividade docente a tempo inteiro; o segundo, o estabelecimento de um suporte 

legal para o exercício da atividade; o terceiro, o da criação de instituições específicas para a 

formação de professores; e o quarto momento, o da constituição de associações profissionais e 

sindicatos. Segundo Nóvoa (1999), tais momentos não devem ser lidos numa perspectiva 

sequencial rígida, mas possibilitam um entendimento processual sobre o desenvolvimento da 

profissão durante o percurso do século vinte.  

Além de o professor profissional ocupar um determinado lugar na divisão social do 

trabalho a partir dos anos vinte, com um conjunto de habilidades profissionais características 

da profissão e que se perpetuaram ao longo dos anos, Brzezinski (2002) destaca que outros 

elementos estruturaram o profissionalismo docente. São eles: competência, licença, vocação, 

independência e autoregulação (Enguita apud Brzezinski, 2002, p. 14). Nesta perspectiva, a 

atividade docente é caracterizada como composta por atividades especializadas que possuem 

um conjunto de saberes específicos, códigos e normas próprias a um determinado grupo 

profissional.  

 Com a profissionalização, passaram a ser valorizados os domínios de conhecimento 

específico de sua área e os saberes pedagógicos formais. Não devemos esquecer que teorias, 

competências e saberes passam por processos de alteração, surgindo novas teorias, novas 

competências e novos saberes que são adquiridos e cobrados. Isto resulta em mudanças nas 

práticas pedagógicas que, muitas vezes, confundem o conhecimento educacional com as 

teorias dos processos pedagógicos, os quais passam a se resignificar de acordo com o 

momento que a sociedade vive. Sendo assim, a profissionalização do professor pode ser 

compreendida como um processo de construção histórica que varia com o contexto social que 

lhe dá significação. Segundo Nóvoa (1999), a caracterização do professor profissional se dá 

tanto através de saberes e competências desenvolvidas e que se completam num processo de 

socialização centrado na escola e num dado contexto local, quanto pela assimilação de normas 

e valores institucionais que regulam a atividade e o desempenho do papel do professor entre 

os seus pares.  

Segundo Brzezinski (2002) é possível compreender o surgimento de um senso de 

identidade profissional entre os professores à medida que os mesmos se envolvem em 

discussões sobre o contexto educacional e escolar, que acabam por enfatizar algumas 

orientações e entendimentos práticos e teóricos sobre o papel do professor na educação. Esta 

politização de entendimentos leva, muitas vezes, os professores aos movimentos sociais. 

Segundo a autora, nas associações e sindicatos da categoria profissional se encontram os 
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espaços mais importantes para a construção de um sentimento de identificação profissional, 

embora seja possível perceber a complexidade dos contornos em torno dos posicionamentos 

dos professores sobre a educação.  Esses espaços de mobilização, da escola às associações e 

aos sindicatos, possibilitam que as relações sejam tecidas por meio de intensas mediações, 

como momentos de negociação e construção de um coletivo de interesses. 

A observação de Brzezinski (2002) sobre a participação dos professores em 

movimentos sociais é da mesma forma entendida por Ribeiro (1984), quando enfatiza a ideia 

de que o magistério, enquanto atividade que se realiza objetivamente, é político, pois se insere 

diretamente na “luta pela socialização da cultura”, e ao mesmo tempo é polit izante porque é 

no exercício prático da docência que os professores se formam politicamente, descobrindo a 

exigência de se atingir níveis de organização capazes de articular o conjunto da categoria com 

os interesses de outros grupos sociais.  

A partir de meados do século vinte, o surgimento das associações e sindicatos, e o 

envolvimento em outros movimentos sociais, propiciaram aos profissionais da educação, 

através da manifestação coletiva, o reconhecimento social da categoria e de suas 

reivindicações por melhores condições de trabalho e ensino. Tais reivindicações se tornaram 

públicas através de movimentos grevistas e de negociações que procuraram legitimar as ações 

das instituições representativas em nome dos professores, abrindo caminhos e possibilidades 

para se inserirem no “jogo político”.   

Em Sergipe, o processo de profissionalização docente seguiu caminho semelhante ao 

do restante do Brasil. Primeiramente, com o surgimento do Ensino Normal, a partir de 1870, e 

um pouco mais tarde, no início do século vinte, através de um movimento representado por 

intelectuais com responsabilidade administrativa sobre a educação formal que renovou o 

modelo educacional e os modos de ingresso na atividade docente através da estruturação da 

escola pública, gratuita e laica, cada vez mais controlada pelo Estado. É importante lembrar 

que para além de um movimento reproduzido nacionalmente, o início do processo de 

modernização pedagógica foi influenciado por um fenômeno que anos antes teve sua origem 

nos principais países europeus e nos Estados Unidos. 

No decorrer da década de 1910, o curso normal para a preparação de professores 

passou a ter a duração de quatro anos, prédio próprio, e a inclusão de novas disciplinas (como 

trabalhos manuais, ginástica, música e desenho), o que significava o aumento de exigências 

quanto as habilidades dos professores. Segundo Silva (2008), essa nova configuração da 

Escola Normal concedeu ao ensino em Sergipe uma característica própria e legitimidade na 

formação de professores, e os resultados seriam vistos nas décadas seguintes, influenciando 



 

 

25 

outras etapas do processo de profissionalização dos professores do Estado. A 

institucionalização da Escola Normal, neste período, esteve associada a um conjunto de ações 

do Estado, incluindo um suporte legal para o exercício do magistério público, que conferia 

aos titulados reconhecimento profissional e status social e, ao mesmo tempo, definia o perfil 

do novo professor. O domínio de um conteúdo e de um método credenciava o professor para o 

exercício da profissão. Para Silva (2008) a profissão docente em Sergipe se constituiu em 

torno do diploma, além de outros dispositivos pessoais que definiam o perfil dos interessados 

a ingressar no magistério público. Segundo Silva, 

 

 A tutela do Estado sobre o professorado, transformado-o em um funcionário 
público, favorece uma maior afirmação autônoma da profissão docente, 
amparada por uma legislação que estrutura a carreira profissional do 
magistério, sob a forma de condições, vantagens, deveres e punições, como as 
estabelecidas para os interessados em ingressar e permanecer no magistério 
publico primário de Sergipe. (Silva, 2008, p. 108) 

 
 

O primeiro concurso geral do Estado para o magistério aconteceu em 1976. Estavam 

disponíveis vagas para todos os níveis de ensino, e os professores já contratados no Estado 

ficaram condicionados a sua aprovação no concurso para permanecerem nos cargos, caso 

contrário o contrato seria reincidido (Menezes, 2011). No ano de 1977, foi fundada a primeira 

organização dos trabalhadores da Educação em Sergipe, criada a partir da mobilização de um 

grupo de educadores que instituiu a Associação dos Profissionais do Magistério de Sergipe 

(APMESE). Esta organização se manteve até 1988, ano que passou a ser denominado 

Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Sergipe (SINTESE).  

Neste caso, entendo que a comunidade associativa foi, e ainda é, um espaço de 

representabilidade e legitimidade política das discussões e ações que conferiram ao professor 

alguma posição de credibilidade, não apenas por consolidar a ideia de categoria profissional, 

do ponto de vista formal, mas também pelo reconhecimento público da profissão. Um 

movimento que se deu com o intuito de politização da categoria e que estabeleceu o professor 

enquanto um sujeito coletivo, que passou a adotar um discurso de profissão e ter uma 

expressão de representação social com maior visibilidade a partir dos anos oitenta. 
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1.1 Os Professores/Políticos Em Sergipe  

 

No Brasil, pouco se estudou sobre a relação entre professores e seu ingresso e 

envolvimento na política eleitoral. Embora o magistério não pertença às “profissões de elite” 

do país e aos profissionais da “elite política”, a categoria é vista como uma das profissões em 

que os brasileiros mais confiam, ocupando o terceiro lugar em um ranking sobre as profissões 

mais confiáveis, no ano de 2010. Em tal pesquisa, 87% dos entrevistados afirmaram confiar 

no profissional professor9. Com tal resultado é possível inferir que há certo “reconhecimento” 

e “confiança” da sociedade quanto aos profissionais da categoria. Segundo a Estatística da 

Educação Básica, sobre ano de 2008, os professores totalizavam 1.988.161 pessoas em 

atividade no Ensino Básico, no Brasil, e 23.381 professores em atividade no Estado de 

Sergipe10. Tais dados correlacionados com os dados do IBGE sobre ocupação da população 

ativa no Brasil, 92.395.000, e em Sergipe, de 989.000, indicam que a ocupação professor no 

Brasil é de aproximadamente 1.8%, e em Sergipe, de 2.3%11. Considerando 

proporcionalmente o grande número de professores no país e em Sergipe, gostaria de destacar 

também o número expressivo de candidatos professores nas últimas eleições, bem como o 

envolvimento político e o sucesso eleitoral de alguns.  

 
Quadro 1 - Números de Candidatos nas Eleições Municipais em Sergipe (2004, 2008, 2012) 

 
Ano Total de Candidatos Professores Candidatos % em relação às ocupações 

2004 4664 359 7,7% 

2008 4633 347 7,5% 

2012 5779 346 6% 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral12. 
  

Observo que do universo de 158 opções de classificação sobre a ocupação, que o 

candidato tem a sua disposição para escolher no momento do registro de sua inscrição, o 

número de candidatos que se declararam professores é relativamente grande se levarmos em 

comparação o total de ocupações disponíveis. Tal resultado fortalece a ideia do quanto é 

                                                             
9 Estas informações estão disponíveis no site http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/brasileiro-
acredita-mais-professores-menos-politicos-veja-ranking-profissoes-mais-confiaveis-572968.shtml (Acessado em 
30 de maio de 2011). 
10 Cf. http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse (Acessado em 22 de agosto de 2012) 
11Cf. http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/pnad_sintese_ 2009.pdf 
(Acessado em 22 de agosto de 2012) 
12 Todos os quadros no decorrer desta dissertação cuja a fonte é o TSE, foram elaborados a partir de informações 
do endereço oficial do órgão na internet.  

http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/brasileiro-acredita-mais-professores-menos-politicos-veja-ranking-profissoes-mais-confiaveis-572968.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/brasileiro-acredita-mais-professores-menos-politicos-veja-ranking-profissoes-mais-confiaveis-572968.shtml
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/pnad_sintese_%202009.pdf
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interessante que se desenvolvam pesquisas abrangendo este tema, já que a participação de 

professores em eleições é recorrente, a profissão é significativa no contexto das ocupações em 

geral e os professores constituem um número significativo de pessoas envolvidas com a 

política.   

Os dados sobre o número de professores que assumiram cargos eletivos em 2008, no 

estado em Sergipe, trazem informações sobre a presença dos professores tanto na disputa e 

eleição em cargos executivos, quanto legislativos, e em diferentes cidades do Estado.  

 

Quadro 2 - Candidatos às Prefeituras de Sergipe (2008) 

Total de candidatos Candidatos professores Professores eleitos 

214 12 (5.6%) 6 (2.8%) 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral13 

 

 O estado de Sergipe é formado por 75 municípios e, com o resultado das eleições de 

2008, dos 12 professores que foram candidatos 50% deles foram eleitos, o que resultou na 

presença de tais profissionais em 8% das prefeituras do Estado. Nas Câmaras Municipais, a 

categoria também se fizera representar de forma significativa. Em 9 municípios, foram dois 

professores eleitos em cada um. Em 26 municípios, foi eleito um professor em cada Câmara14.  

 

Quadro 3 - Candidatos às Câmaras de Vereadores no Estado de Sergipe (2008) 

Total de candidatos Candidatos professores Professores eleitos 

4419 335 (7.6%) 44 (1%) 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral 

 

Os professores estiveram presentes em mais da metade das disputas eleitorais dos 

municípios de Sergipe e foram eleitos como vereadores em 46,8% das câmaras municipais, 

em 2008. Tais professores estão presentes nas mais distintas regiões e municípios do Estado, 

às vezes como prefeitos outras como vereadores. É importante destacar para o caso deste 
                                                             
13 Quadro elaborado a partir de informações obtidas do site do Tribunal Superior Eleitoral, sobre as ocupações 
dos candidatos à prefeitura, em Sergipe. Os municípios onde os professores foram eleitos prefeitos são: 
Cristinápolis, Cumbe, Laranjeiras, Muribeca, Simão Dias e Umbauba. 
14 Um grupo de municípios teve dois candidatos professores eleitos, em 2008 (Aquidabã, Aracaju, Capela, 
Indiaroba, Itabaiana, Itabaianinha, Malhada dos Bois, Porto da Folha e São Francisco); outro grupo de 
municípios teve um candidato professor eleito na mesma eleição (Amparo de São Francisco, Arauá, Areia 
Branca, Canindé, Carmópolis, Cedro de São João, Cristinápolis, Cumbe, Estância, Ilha das Flores, Japaratuba, 
Japoatã, Maruim, Monte Alegre de Sergipe, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lurdes, 
Nossa Senhora do Socorro, Pinhão, Poço Verde, Propriá, Rosário do Catete, Santana do São Francisco, Santo 
Amaro de Brotas, Tomar do Geru e Umbaúba); e em quarenta e um municípios, pouco mais da metade não 
tiveram professores entre seus eleitos ao cargo de vereador. 
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estudo, que a Capital, Aracaju, elegeu dois professores e que foi um dos municípios com mais 

candidatos com esta ocupação nas eleições de 2008.   

Abaixo, destaco a participação dos candidatos que se declararam professores em 

Aracaju. Aproximadamente 1% deles foi eleito, o que significa que além de haver uma 

concentração de candidatos professores na Capital, houve também uma disputa maior entre 

eles para o ingresso à Câmara, embora representem números absolutos maiores que no 

restante do Estado. 

 
Quadro 4 - Candidatos à Câmara Municipal de Aracaju (2008) 

Cargo Total de candidatos Candidatos professores Professores eleitos 

Prefeito  5 1 - 

Vereador  233 35 (15%) 2 (0.9 % do total de 
candidatos) 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral 

 

É preciso considerar que Aracaju centraliza a vida econômica, cultural e política do 

Estado, possui a maior população e é onde se concentra a maior oferta de escolas privadas e 

públicas, a maior oferta de Ensino Superior para formação de professores, além do maior 

número de sindicatos e associações de professores, tanto do próprio município, quanto da 

representação sindical estadual.   

 Os indicadores justificam o fato da concentração de professores envolvidos na política 

eletiva estarem concentrados em Aracaju, porém isto não garante um número maior de 

candidatos eleitos do que em outros municípios. O sucesso eleitoral dos candidatos, 

independente da categoria profissional, vai depender de vários elementos construídos no 

decorrer de seus itinerários, pois recorrer somente a profissão não basta para se garantir o 

envolvimento e o sucesso na política.   

Sobre os candidatos professores às eleições de 2010, para o Governo e para as 

Legislaturas Estadual e Federal de Sergipe, os números levantados são os seguintes:  

 

Quadro 5 – Total de Candidatos às Eleições de 2010 e Professores Eleitos 

Cargo N° de Candidatos Candidatos Professores Professores Eleitos 

Governador 7 2 - 

Vice-governador 7 1 - 

Senador 12 1 - 

1º suplente senador 16 1  - 
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2º suplente senador 19 1  - 

Deputado Federal 54 4  1 

Deputado Estadual 126 8  4 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral 

 

Conforme o quadro acima, nas eleições para governo e legislativo só se elegeram 

professores para os cargos de Deputado Estadual e Deputado Federal, mesmo com professores 

participando do pleito para todos os cargos. A proporção de candidatos e de eleitos que 

declararam esta ocupação foi bem mais reduzida do que no caso das eleições municipais, 

embora a presença dos professores tenha se mostrado proporcionalmente mais relevante para 

a Assembleia Estadual.  Neste caso, 50% dos candidatos professores obtiveram sucesso 

eleitoral para o cargo, o que comparado com as outras ocupações coloca os professores entre 

uma das profissões numericamente mais bem representadas na Assembleia Legislativa de 

Sergipe, conforme quadro abaixo.  

 

Quadro 6 – Ocupação dos Deputados Estaduais Eleitos em 2010 

 

Ocupação Eleitos % de ocupações 

Advogado 3 12.5% 

Agricultor 1 4.15% 

Aposentado 1 4.15% 

Deputado ou vereador 4 16.7% 

Empresário 2 8.3% 

Enfermeiro 1 4.15% 

Engenheiro Civil 1 4.15% 

Médico 3 12.5% 

Outros 1 4.15% 

Pecuarista 1 4.15% 

Polícia Militar 1 4.15% 

Professor/Pedagogo 4 16.7% 

Radialista 1 4.15% 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral 
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Os professores estão entre as quatro ocupações com maior representatividade na 

Assembleia15, juntamente com a primeira posição dos que declararam ter por ocupação a 

atividade de deputados ou vereadores. Em seguida, temos os advogados e médicos ocupando 

ambos a segunda posição16. Esta situação confirma os dados apresentados pelo estudo de 

Rodrigues (2006), para quem os professores formam um grupo profissional ascendente na 

política eletiva brasileira, principalmente nas Câmaras Legislativas.  

Considero importante refletir e compreender melhor a participação desta ocupação 

profissional na política, um universo relativamente numeroso17, sob o qual é importante 

perceber a existência ou não de padrões, de atuações e itinerários. A seguir proponho analisar 

os itinerários e as carreiras políticas dos professores para entender como eles adquirem 

diferentes recursos e aprendizagem necessária para se inserir no jogo político com a 

possibilidade de sucesso.  

 

 

1.2 Professores na Política: Origem Familiar e Escolarização  

 

A origem familiar e a formação escolar são muito enfatizadas nos estudos sobre 

dirigentes políticos. Desta forma, tentarei aqui apresentar alguns aspectos da vida dos 

professores eleitos em 2008, para a Câmara Municipal de Aracaju, e 2010, para a Assembleia 

Legislativa de Sergipe, principalmente no que diz respeito às características de sua 

socialização familiar e escolar. Nos capítulos seguintes, analisarei outros aspectos presentes 

em seus itinerários.  

São sete os professores objetos deste estudo. Os que se elegeram Vereadores no 

município de Aracaju nas eleições de 2008, foram: Emmanuel Nascimento e Rosângela 

Santana, ambos do Partido dos Trabalhadores. Em 2010, foram eleitos como Deputados 

Estaduais os professores Ana Lúcia e Conceição Vieira, também do Partido dos 

Trabalhadores, além de Augusto Bezerra, do partido Democratas, e de Maria Mendonça, do 

                                                             
15 Na legislatura anterior, 16º. eleita em 2006, o grupo de profissionais que declararam sua ocupação professor  
também ocupava a primeira posição, eram quatro políticos professores, em seguida vinha os médicos, 
advogados, empresários e deputados, com três representantes cada um, e na terceira posição estavam os 
administradores e engenheiros, com dois representantes cada.  
16 Os deputados estaduais eleitos em 2010 que declaram suas ocupações como Deputados e Vereadores, antes de 
assumirem cargos eletivos tinham suas ocupações declaradas em: administrador outros, estudante, bolsita ou 
assemelhados e industriário. 
17 A ocupação de professor esteve em entre os quatro maiores grupos profissionais nas eleições de 2012, 2010, 
2008 e 2004. 
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Partido Socialista Brasileiro. Como Deputado Federal, foi eleito Márcio Macêdo, do Partido 

dos Trabalhadores. 

Ressalto que os políticos acima declararam em sua ficha de candidato no TSE a 

ocupação de professores. Todos têm curso superior em alguma licenciatura. Ana Lúcia, 

Rosângela Santana e Maria Mendonça são formadas em Pedagogia, Conceição Vieira é 

formada em Geografia, e os três políticos do sexo masculino, o Vereador Emmanuel 

Nascimento, e os Deputados Augusto Bezerra e Márcio Macêdo são formados em 

licenciaturas em Construção Civil, em Química e em Biologia, respectivamente, que lhes 

permitem também a atuação em outras atividades técnicas. Tais dados são interessantes para 

se refletir sobre a relação entre origem social e formação escolar dos mesmos, ou, ainda, se 

coligir com outras informações, como, por exemplo, a experiência profissional e a 

participação política, seja ela eletiva ou não, o que realizarei no capítulo seguinte.  

   Outra questão é relativa aos capitais (social, cultural e político) destes professores, o 

contexto em que foram eleitos e a relação com os partidos pelo quais chegaram ao cargo. Dos 

sete políticos estudados, cinco foram eleitos pelo PT, partido que elegeu, em 2008, o 

candidato a prefeito de Aracaju, e elegeu o Governador do Estado 18 em 2010. É interessante 

olhar para estas informações cruzando com outras sobre o itinerário de cada um dos políticos 

em questão, procurando perceber as sutilezas das recorrências e das diferenças entre os 

itinerários de cada um, ligadas ou não as suas escolhas de formação profissional e de partido 

político.  

 

Quadro 7 - Professores Eleitos (2008 e 2010), Cargos e Partidos 

 

Cargo Nome Partido 

Vereador Emmanuel Nascimento PT 
Vereador Rosângela Santana PT 

Deputado Estadual Ana Lúcia PT 
Deputado Estadual Augusto Bezerra DEM 
Deputado Estadual Conceição Vieira  PT 
Deputado Estadual Maria Mendonça PSB 
Deputado Federal Márcio Macêdo PT 

 
Fonte: Dados retirados das entrevistas realizadas com os políticos. 

 

                                                             
18 O PT fazia parte da coligação de partidos que, em 2008, elegeu o Prefeito, do PCdoB. Em 2010, foi reeleito o 
Governador do PT. O PSB também era da coligação que elegeu Governador, em 2010. O DEM se posicionava 
como oposição em ambos os casos.  
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Considero importante observar o itinerário individual dos professores em questão, pois 

através deles é possível analisar como aconteceu a obtenção de conhecimentos próprios, tanto 

da esfera profissional, quanto da esfera política, que puderam ser convertidos em recursos 

característicos do jogo político. As nuanças de cada itinerário podem contribuir com a 

aproximação ou com o distanciamento com relação as observações realizadas anteriormente. 

São fatores que contribuem para se pensar como os atores acionam os recursos adquiridos em 

contextos sociais específicos, que permitem expandir suas redes sociais e que possibilitam 

ampliar seu capital militante. 

A origem familiar dos políticos estudados não se apresenta de forma homogênea, 

porém, a maioria deles diz ser oriundo de famílias humildes, sem muitos recursos financeiros 

e com pais pouco escolarizados. Alguns deles relataram que desde muito cedo, ainda 

enquanto realizavam o Ensino Fundamental, começaram a trabalhar para ajudar nas despesas 

domésticas. Na maioria dos casos, cresceram em bairros populares de Aracaju (Cirurgia, 

Santo Antônio, José Conrado Araújo, Siqueira Campos), sendo que dois deles, Ana Lúcia e 

Maria Mendonça, cresceram em bairros mais centrais, localidades caracterizadas como áreas 

privilegiadas.  

Como demonstro no quadro abaixo, a formação de Ensino Básico desses políticos se 

deu em grandes escolas públicas em Aracaju e, em um dos casos, em Itabaiana. As escolas 

que eles frequentaram foram importantes espaços de socialização, pois todas têm uma certa 

visibilidade e reconhecimento no Estado. Destaco que a maioria deles realizou o Ensino 

Básico há mais de trinta anos, por volta dos anos setenta, momento em que a escola pública 

tinha maior prestígio que nas últimas duas décadas. O Deputado Estadual Augusto Bezerra 

destacou em entrevista que, no período em que estudou no Colégio Atheneu, “figuras” 

importantes da cena política de Aracaju já haviam passado pelo Colégio e que o “atual vice-

governador de Sergipe” também fora aluno no mesmo período que ele. Não apenas o 

Atheneu, mas outras escolas públicas, em que esses políticos estudaram, tiveram prestígio 

semelhante, por exemplo, o Instituto de Educação Rui Barbosa foi referência na formação de 

professores, a Escola Técnica Federal foi excelência na educação técnica profissional, o 

Colégio Estadual Presidente Castelo Branco foi uma grande escola e agregou alunos oriundos 

de nove bairros de Aracaju, e o Colégio Estadual Murilo Braga, em Itabaiana, foi uma das 

maiores escolas do interior do Estado. 
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Quadro 8 – Caracterização de Origem Social dos Professores Eleitos 

 
Nome 

 
Idade  

 
Naturalidade 

 
Escolarização pais 

 
Profissão pais 

 
Ensino Básico  

 
Emmanuel 
Nascimento 

57 
 

Laranjeiras/SE Pai: Fundamental 
Mãe: Fundamental 

Incompleto 

Pai: Técnico em 
Contabilidade 

Mãe: Costureira 

Escola Pública 
 

Rosangela 
Santana 

57 Aracaju/SE Pai: Analfabeto 
Mãe: Fundamental 

Incompleto 

Pai: Pedreiro 
Mãe: Dona de Casa e 

Costureira 

Escola Pública 
 

Ana Lúcia 63 Aracaju/SE Pai: Médio 
Mãe: Médio Incompleto 

Pai: Comerciante  
Mãe: Dona de Casa e 

Artesã 

Escola Pública 
 

Augusto 
Bezerra 

58 Aracaju/SE Pai: Médio 
Mãe: Superior em 

Pedagogia 

Pai: Caminhoneiro  
Mãe: Professora 

Escola Pública 
 

Conceição 
Vieira  

59 Aracaju/SE Pai e Mãe: 
Fundamental 
Incompleto 

Pai: Comerciante 
Mãe: Dona de Casa e 

Costureira 

Escola Pública 
 

Maria 
Mendonça 

58 Itabaiana/SE Pai: Ensino Médio 
Mãe: Fundamental 

Incompleto 

Pai: Pecuarista 
Mãe: Dona de Casa 

Escola Pública 
 

Márcio 
Macedo 

42 Rio Real/BA Pai e Mãe: 
Fundamental 
Incompleto 

Pai: Lavrador 
Mãe: Dona de Casa 

Escola Pública e 
Privada com 

Bolsa de Estudos 
 

Fonte: Dados retirados das entrevistas realizadas com os políticos 
 

Além do itinerário escolar, outro aspecto importante é destacar as principais 

disposições ao envolvimento associativo e a participação política dos entrevistados. Noto que 

tais disposições se constituem de elementos embasados na socialização familiar e escolar 

como, por exemplo, a presença de políticos na família e ou de familiares interessados em 

política. A Deputada Ana Lúcia declara que sua mãe era dona de casa, artesã e trabalhou 

intensamente no movimento de assistência social da ação católica em Aracaju. Ana Lúcia 

ressalta também que no período em que estudou no Colégio São José, o espírito Humanista 

das irmãs franciscanas teve muita influência em sua formação, pois as irmãs estavam sempre 

muito envolvidas em causas sociais, incentivando as alunas a perceberem “o sofrimento do 

povo”. Já a Deputada Estadual Conceição Vieira destaca que seu “espírito de solidariedade” 

foi influenciado pelo trabalho social que sua mãe desenvolvia em seu bairro, que buscava 

ajudar futuras mães carentes com enxovais para os recém-nascidos. Também o Vereador 

Emmanuel Nascimento aponta que cresceu vendo seu pai desenvolvendo atividades no campo 

social, através da alfabetização informal de crianças e adultos.   

O investimento na escolarização é uma marca do itinerário desses políticos. Em 

apenas um caso, o político possui somente graduação, sendo que cinco deles realizaram pós-

graduação (em nível de especialização ou mestrado) e um realizou duas graduações. Porém, 
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como demonstro mais adiante, o investimento na escolarização superior talvez não tenha sido 

o fator determinante no sucesso da carreira política, mas um recurso que combinado a outros 

possibilitou com que esses professores ascendessem profissionalmente19. 

A formação acadêmica dos políticos estudados pode ser analisada através do quadro 

abaixo. Somente a Deputada Maria Mendonça realizou sua graduação em uma Instituição 

Superior Privada, sendo que a socialização universitária dos outros políticos aconteceu em 

Universidades Públicas; portanto, em espaços sociais que apresentam contextos semelhantes, 

bem como em períodos próximos e em uma época política historicamente marcada por um 

regime autoritário (anos setenta), que possibilita inferir sobre como tal contexto pode ser 

formador de “opiniões e práticas simbólicas” que os distinguem de outros indivíduos, como 

sugere Bourdieu (1996). Após realizar a licenciatura em Construção Civil, em tempos mais 

recentes, o Vereador Emmanuel cursou Direito em uma instituição privada em Aracaju, 

porém em um novo contexto social e político. Devo destacar também que o Deputado Federal 

Márcio Macêdo, por ser o mais jovem do grupo, tem uma socialização acadêmica em um 

período diferente do restante, os anos noventa. 

 

Quadro 9 – Quadro sobre Formação Superior dos Professores Eleitos 

Nome Formação Superior Instituição Conclusão 

Emmanuel Nascimento Licenciatura em Construção Civil 
Bacharelado em Direto 

UFC 
UNIT 

1976/1977 
1983/1988 

Rosângela Santana Licenciatura em Pedagogia 
Especialização em Alfabetização 

UFS 1977/1981 
1992 

Ana Lúcia Licenciatura em Pedagogia 
Especialização em Alfabetização 

UFS 1970/1974 
1991 

Conceição Vieira Licenciatura em Geografia 
Especialização em Educação pela Paz 

e Resolução de Conflitos 
Especialização em Psicopedagogia 

Institucional 

UFS 1974/1978 
1980 

 
1990 

Augusto Bezerra Licenciatura em Química UFS 1971/1975 
Maria Mendonça Pedagogia 

Especialização em Administração e 
Supervisão Escolar 

Faculdade 
Pio X 

1977/1981 
 

1984 
Márcio Macedo Licenciatura em Ciências Biológicas 

Mestrado em Desenvolvimento e 
Meio Ambiente  

UFS 1990/1994 
 

1998 
 

Fonte: Entrevistas 
 

                                                             
19 O aumento e a diversificação da titulação escolar têm sido apontados como probabilidade de sucesso em 
carreiras políticas, em que a mobilização de títulos, experiências e saberes acadêmicos ou científicos são 
acionados na tentativa de ocupação a cargos de interesse. (Seidl, 2009).     
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O período em que passaram no Ensino Superior é destacado por quatro (4/7) políticos 

como um momento muito importante em seus itinerários. As narrativas de experiências no 

espaço universitário são apontadas como centrais à aquisição de conhecimentos específicos da 

profissão, como também é a partir deste contexto que disseram passar a ser sensibilizados à 

participação política. Destaco que está presente no itinerário acadêmico de alguns políticos a 

participação no movimento estudantil (4/7), e o reconhecimento por parte de deles de que foi 

na universidade que passaram a perceber e compreender a realidade social e política, em 

âmbito local e também nacional. Por exemplo, em entrevista, a Deputada Estadual Conceição 

Vieira destaca que foi durante um evento científico universitário que descobriu na 

“Geografia” a possibilidade de trabalhar o desenvolvimento humano, tanto no campo quanto 

na cidade, momento que passou a pensar sobre os movimentos sociais e as possibilidades de 

análise sobre as histórias das localidades, buscando entender o que leva um povo a um 

determinador local e sua distribuição geográfica. Na perspectiva de “ouvir por que estão ali, 

quais as dependências, quais os motivos econômicos, sociais e culturais que os levaram ali, vi 

que isso passava necessariamente pela justiça social” (Entrevista). Outros exemplos são o da 

Vereadora Rosangela Santana que destaca que foi na universidade que obteve seus primeiros 

conhecimentos políticos e o do Vereador Emmanuel Nascimento que ressalta que foi durante 

o seu segundo curso universitário que teve seu primeiro contato com a ciência política. 

Desta forma, a partir da análise sobre a origem social e a escolarização dos políticos 

professores é possível identificar características em comum entre eles, principalmente no que 

se refere ao percurso escolar e acadêmico, pois a maioria apresenta uma socialização escolar 

semelhante, sendo desenvolvida em espaços de Ensino Público e em um contexto histórico 

aproximado. Isto pode significar um fator importante na aquisição de um capital cultural que 

favoreceu a entrada deles no espaço político. Além de todos terem Ensino Superior, eles 

continuaram investindo na sua formação acadêmica, o que permitiu com que agregassem aos 

seus itinerários conhecimento formal e saberes específicos da profissão que desempenhavam.  

 

 

1.3 Primeiros Envolvimentos com a Política  

  

 Na tentativa de entender os fatores que contribuíram para que os professores se 

interessassem e se envolvessem com a política, bem como de perceber os elementos sociais 

que combinam em seus itinerários, apresento, a seguir, como suas participações nos 
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movimentos estudantis, contribuíram para que eles adquirissem conhecimentos próprios da 

política.   

Seidl (2009) sugere que, 

 

(...) as narrativas de experiências no espaço de socialização escolar aponta esta 
esfera como central não somente à aquisição de disposições a engajamentos e 
de competências especificas (incorporação de códigos e técnicas essenciais à 
política), mas também à realização e à atualização de disposições adquiridas 
anteriormente em outros espaços de socialização. (Seidl, 2009, p. 27) 

 
 
 Destaco como característica destas experiências de socialização o envolvimento com o 

movimento estudantil. Mesmo que a intensidade e a forma não tenham sido necessariamente 

as mesmas, de algum modo, a socialização, as relações ou o contato indireto com os 

movimentos estudantis formais, ou seja, o Diretório Central de Estudantes e os Centros ou 

Diretórios Acadêmicos, aconteceram durante a formação no Ensino Superior. 

 

Quadro 10 – Participação em Movimentos Estudantis 

Políticos Ana 
Lúcia 

Augusto 
Bezerra 

Conceição 
Vieira 

Emmanuel 
Nascimento 

Márcio 
Macêdo 

Maria 
Mendonça 

Rosangela 
Santana 

Participação 
Formal em 

M. Estudantis 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Não 

 
Sim 

 
Não 

 
Não 

Fonte: Entrevistas 

 

O quadro acima indica que 4 dos 7 professores estudados passaram pelo movimento 

estudantil. Porém, o envolvimento de cada um aconteceu de forma singular e a partir de 

contextos específicos, incluindo-se aí também formas de contato indireto com a política 

estudantil, nas quais todos declararam se incluir.  

No caso dos professores Ana Lúcia, Augusto Bezerra, Conceição Vieira e Márcio 

Macêdo, o envolvimento no movimento estudantil foi bastante intenso. A literatura20 sugere 

que a participação em movimentos estudantis propicia uma forma de socialização em 

experiências de organização coletiva e recrutamento político significativos. Entendendo aqui, 

que as aprendizagens adquiridas em movimentos sociais, como também as experiências 

escolares e cotidianas constituem o “capital militante”. 

 

Incorporando sob formas de técnicas, de disposições de agir, intervir, ou 
simplesmente obedecer, ele [o capital militante] cobre um conjunto de saberes 

                                                             
20 Rodrigues (2006), Seidl ( 2009).  
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e de savoir-faire mobilizáveis em ações coletivas, lutas inter ou 
intrapartidárias, mas também exportáveis, conversíveis em outros universos, 
portanto, suscetíveis de facilitar certas “reconversões”. (Matonti & Ponpeau, 
2004, p.5). 
 
  

A Deputada Estadual Ana Lúcia relata que no segundo ano do curso de Pedagogia, na 

Universidade Federal de Sergipe, dirigiu o Centro Acadêmico de Pedagogia, durante a 

Ditadura Militar. Enfatiza que foi muito atuante academicamente e que procurava participar 

de todos os projetos de extensão. Diz que alguns professores marcaram esta fase de sua vida, 

por realizarem debates e reflexões sociais e políticas num período que exigia “muito 

cuidado”. Porém, Ana Lúcia ressalta que sua politização aconteceu também em casa, e que 

seu tio, fundador da Faculdade de Direito, em Sergipe, propiciou leituras sociológicas, bem 

como que seu irmão mais velho esteve envolvido com o “Partido Comunista” e a sua mãe em 

causas sociais. Isto quer dizer que Ana Lícia ressalta o seu envolvimento com o movimento 

estudantil como uma consequência de um contexto familiar politizado ou preocupado com 

“questões sociais”.   

Ana Lúcia destaca que junto com sua mãe militou em defesa da anistia dos presos 

políticos, e aponta que participou do ato de criação do Conselho Nacional e Estadual da 

Mulher, onde participava dos debates relacionados às questões de gênero. No movimento 

denominado como “Diretas Já”, disse que acompanhou sua mãe aos comícios. Declara que 

para ela sua “educação política é familiar, vem de uma origem familiar” (Entrevista). O 

exemplo de Ana Lúcia destaca não só uma socialização política na esfera escolar, como 

também no seio familiar, onde desde muito jovem acompanhou o envolvimento político de 

seu irmão e de sua mãe. Desta forma, vale lembrar o que diz Seidl (2009), citando Daniel 

Gaxie21, sobre socialização política,  

 
(...) trata-se de levar a sério as preferências ideológicas e políticas em dado 
momento, de tentar apreender os instrumentos de avaliação e as valorizações 
(das quais são, em parte, produto), buscando compreender o que essas 
valorizações devem às diversas socializações constitutivas da experiência do 
mundo de um indivíduo. (Seidl, 2009, p.23). 
 

Também com envolvimento no movimento estudantil, a Deputada Estadual Conceição 

Vieira aponta que foi secretária do Centro Acadêmico de História e Geografia, da 

Universidade Federal de Sergipe, e que não aceitou ser presidente do mesmo porque não tinha 

tempo de se dedicar integralmente à causa, pois precisava conciliar os estudos com o trabalho 

                                                             
21 A obra citada por Seidl (2009) é GAXIE, D. Appréhrnder Le poltique à l’aube des expériences sociales. 
Revue Française de Science Politique, v. 52, n.2-3, p. 145-178, 2002. 
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no magistério. Porém, Conceição destaca que o conhecimento e preparação para atuar em 

funções políticas não foram adquiridos exclusivamente com o movimento estudantil, mas 

também com sua experiência em uma comunidade espiritualista, com a qual conviveu durante 

anos, antes de entrar para a política partidária, o que tratarei mais adiante. 

Outro exemplo de envolvimento com o movimento estudantil é o caso do Deputado 

Márcio Macêdo, que enfatiza que durante sua experiência de formação universitária viveu 

também um momento de politização. Seu intenso envolvimento com o movimento estudantil 

o levou a ocupar a presidência do Diretório Central dos Estudantes, no início dos anos de 

1990. É importante ressaltar que em tal período, ele também atuou como militante no Partido 

dos Trabalhadores. Para Márcio Macêdo, tais experiências serviram como “berço para a 

política”. Por analogia, o exemplo deste itinerário nos remete às colocações dos estudos de 

Matonti e Poupeau (2004), sobre o aprendizado político de um jovem delegado sindical, em 

que estiveram relacionadas habilidades desenvolvidas, escolarização prévia e envolvimento 

militante. 

Compartilhando da mesma interpretação, Rodrigues (2006) sugere que a atividade 

como dirigente estudantil serve como preparação à vida política, pois “educa os jovens para a 

grande política” (Rodrigues, 2006, p.95). Para o autor, os diretórios estudantis exercem a 

mesma função que a dos sindicatos, porém o “movimento estudantil só é um trampolim para a 

passagem ao campo político na hipótese de que suas lideranças consigam ascender à direção 

de entidades estudantis importantes, de âmbito estadual ou nacional” (Rodrigues 2006, p. 95). 

Márcio Macêdo não ascendeu às esferas estadual e nacional do movimento estudantil, porém 

o DCE, da UFS, é uma das principais entidades estudantis deste tipo no estado de Sergipe. 

Somando-se a sua militância partidária, a socialização política possibilitou que ele ascendesse 

também dentro da estrutura partidária. 

O Deputado Estadual Augusto Bezerra relata sua participação no Grêmio Estudantil, 

quando estudava no Colégio Atheneu, e aponta que foi neste período que teve sua primeira 

aproximação com a política. Ressalta que no período universitário não participou diretamente 

do movimento estudantil, porque o curso de Química não era no campus onde estavam 

concentrados os outros cursos e as articulações estudantis mais visíveis e dinâmicas. Ele 

enfatiza que seu envolvimento na política partidária se deu a partir de seu casamento, quando 

tinha 27 anos, justificando que sua esposa vem de uma família tradicional de políticos do 

município de Tobias Barreto (SE). O relato de Augusto Bezerra possibilita observar que a 

rede de relações que adquiriu após seu casamento permitiu uma socialização política 

partidária, contribuindo para ampliar o “conhecimento” político adquirido ainda no período 
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escolar. Seidl (2009) aponta que os Grêmios e Diretórios Acadêmicos são locais onde se 

apresentam lógicas de “disputas partidárias e de recrutamento análogos” (Seidl, 2009, p. 27), 

oferecendo às pessoas que neles estão envolvidos a possibilidade de adquirirem experiências 

próprias às disputas políticas. Para Augusto Bezerra, sua passagem pelo Grêmio Estudantil 

não foi fator predominante para a entrada na política, mas, entendo aqui, que sua experiência 

com tal entidade contribuiu para uma modalidade de politização, que junto com a experiência 

universitária, profissional e a influência familiar o levaram à disputa política.  

A Vereadora Rosangela Santana diz que não participou dos movimentos estudantis 

porque foi mãe ainda no Ensino Médio e que durante a universidade teve seus outros filhos. 

Para ela, o fato de ser mãe não permitiu que se envolvesse nos movimentos sociais naquele 

momento. Porém, destaca que acompanhou de forma distanciada as ações do movimento 

estudantil na UFS e participava das discussões quando lhe era possível. Diz, ainda, que foi na 

universidade onde adquiriu seus primeiros conhecimentos da política, a partir de leituras de 

textos sobre o assunto, das amizades com colegas e do diálogo com professores que tinham 

“pensamentos de esquerda”. Nos momentos finais de sua passagem pela universidade também 

se aproximou do sindicato estadual dos professores, o que tratarei no próximo capítulo.  

O Vereador Emmanuel Nascimento relata que foi durante o seu segundo curso 

universitário, quando cursava Direito, na UNIT, que teve seu primeiro contato com a “Ciência 

Política”. Emmanuel iniciou o curso de Direito em 1983, aos 28 anos, após já ter licenciatura 

em Construção Civil. 

Relata: 

Foi aí que eu tive a iniciação da Ciência Política. Eu fui uma pessoa preparada 
para tocar obra, ser técnico, sou da época tecnicista, do regime militar, aí 
comecei a estudar Kant, Platão, Sócrates. Eu ali estudando comecei a gostar 
da Sociologia, Filosofia. Achei interessante, já com 30 anos vi que muitas 
coisas que eu não sabia... E fui estudando... (Entrevista). 

Emmanuel enfatiza este contato com disciplinas do Curso de Direito, como sendo 

responsáveis pelo seu conhecimento e interesse pela política. Tal relato permite perceber a 

tentativa de justificar e legitimar sua relação e investimento na política, demonstrando 

estrategicamente o capital cultural adquirido na academia. Esta experiência de socialização 

com a política se dá mais a partir do seu segundo Curso Superior, e não no momento de 

realização de sua Licenciatura em Construção Civil que, segundo ele, foi mais técnica. 

Durante sua formação em Direito, menciona que participou do movimento das “Diretas Já” e 

que no início de 1986, ainda com 31 anos, fundou a associação de moradores do bairro onde 

morava. No mesmo ano, apoiou a campanha de Antônio Valadares, do Partido da Frente 
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Liberal (PFL) ao Governo do Estado. Em 1987, filiou-se pela primeira vez, aos 32 anos, no 

Partido Socialista Brasileiro (PSB), ressaltando que ao mesmo tempo que concluía o curso de 

Direito ingressava na política. 

O contexto escolar vivenciado pelos casos em questão, principalmente durante sua 

formação universitária, foi um importante ambiente de socialização e aprendizado para 

iniciação à vida política, com destaque para os seus envolvimentos com o movimento 

estudantil e a formação em cursos de licenciatura. No próximo capítulo, destacarei a 

passagem destes professores pelo magistério e pela política, além das prováveis correlações 

entre tais experiências.    
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CAPÍTULO II: MODALIDADES DE INSERÇÃO POLÍTICA DOS PROFESSORES 

ELEITOS EM 2008 e 2010 

 

Diversos estudos22 que abordam a relação entre profissão e política demonstram que 

uma dada carreira profissional não garante a conquista de cargos eletivos. Vários recursos e 

investimentos são necessários e mobilizados para adquirir os conhecimentos e os saberes que 

possibilitam a entrada no jogo político.   

Segundo Rodrigues: 

A representação política, nas democracias, é tarefa dos políticos, de um corpo 
de profissionais que, do ponto de vista psicológico individual, possui certas 
habilidades e ambições que não estão ao alcance ou não são partilhadas pelos 
cidadãos comuns. Do ponto de vista social, os que entram na política vêm 
geralmente de certos círculos profissionais e familiares que proporcionam uma 
socialização política informal desde muito cedo e que desenvolvem 
habilidades especiais para a entrada, permanência e ascensão nos variados 
escalões do sistema de poder. (Rodrigues, 2006, p. 25) 

  
  

Seguindo tal raciocínio, há atividades profissionais que associadas a outros 

condicionantes facilitam a entrada na carreira política. No caso dos professores, a questão 

parece carrear muitas singularidades e talvez não haja um padrão absoluto e definitivo para o 

caso. Diferentes socializações familiares e contextos sociais podem influenciar no percurso 

das escolhas e das oportunidades de envolvimento com a política. 

A literatura francesa contribui com tal debate por apresentar algumas noções 

importantes quanto as relações entre classe, profissão e modalidades de inserção política. 

Dogan (1999) defende a importância da profissão anterior para se entender a inserção na 

política, apontando as profissões que possuem mais “afinidades” com a política. A profissão 

de professor é descrita por ele como possuindo uma certa vantagem pelo domínio da oratória 

que os professores desenvolvem na profissão. De certa maneira é possível concordar com sua 

colocação, porém, no Brasil, a realidade quanto às profissões e a inserção na carreira política 

é um tanto singular, pois a profissão professor não é classificada, ou não era, como sendo uma 

profissão própria da “classe política” ou da “elite política” no país, bem como nunca teve 

tanta representabilidade e legitimidade como na França. 

Rodrigues (2006), em sua pesquisa sobre a mudança socioprofissional na Câmara de 

Deputados no Legislativo Federal, investigou as alterações ocorridas no perfil das origens 

sociais dos políticos comparando as 51º (1998) e 52º legislatura (2002), e detectou 

                                                             
22 Coradini (2006, 2001), Petrarca (2007), Rodrigues (2006). 
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significativas mudanças, sugerindo uma “popularização” da Câmara. Ou seja, os 

parlamentares que ingressaram no legislativo no ano de 2002 não vieram, em igual número, 

das classes com maior poder econômico e das elites tradicionais, como na legislatura anterior. 

O autor aponta que foi em tal momento que os professores passaram a fazer parte do quarto 

maior grupo de profissões presentes na Câmara, sugerindo que o quadro de popularização foi 

um dos responsáveis por tal transformação. 

Marenco & Serna (2007) destacam algumas mudanças em relação às profissões que 

vivem “para a política”, pois identificaram, em seus estudos sobre as posições sociais de 

origem dos políticos na Câmara dos Deputados do Brasil, que há uma diminuição na 

participação de profissões liberais (como advogados e médicos) e uma crescente participação 

de profissões ligadas à educação e ao sindicalismo. Os autores sugerem que se um candidato 

dispõe de recursos “próprios”, como prestígio, renda e relações estabelecidas na ocupação 

profissional, ele não depende do consentimento partidário, passando a desconsiderá-lo “com 

menor risco para o ingresso ou a continuidade em sua carreira” (Marenco & Serna, 2007, p. 

109). 

A atividade profissional tem sido destacada pela literatura, como recurso para inserção 

de novas pessoas na política.  Entretanto, “a relação entre profissão e política depende, de um 

lado, da forma como o exercício profissional possibilita o acesso a certas posições e recursos 

sociais que podem ser reconvertidos em recurso políticos” (Petrarca, 2008, p. 178). A atuação 

profissional em secretarias de educação, por exemplo, possibilita que a pessoa tenha 

visibilidade e proximidade com o universo político. No entanto, destaco que em geral ocupar 

funções em secretarias e outros cargos de “indicação” já poderia ser o resultado de 

competências acumuladas na militância das carreiras profissionais.  

A seguir, analiso as modalidades de inserção dos professores na política, pensando nas 

relações entre a atuação profissional, a aquisição de competências e o seu envolvimento em 

disputas eleitorais. Darei ênfase as suas experiências profissionais no magistério, articuladas 

as participações em movimentos sociais e sindicatos, e a ocupação em cargos políticos. 

 

 

2.1 Formas de Atuação no Magistério 

 

Como trabalho com a categoria profissional dos professores, é importante entender o 

exercício da profissão e sua relação com a comunidade escolar como forma de sociabilidade e 

visibilidade, pois a escola possibilita uma ampla rede de relações onde vários atores estão 
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envolvidos: alunos, professores, outros profissionais da escola e as famílias dos alunos. A 

escola também possibilita aos professores a alternativa de se envolverem com funções ligadas 

à administração escolar, associações e sindicatos da categoria, o que posteriormente pode 

significar a ascensão política, seja através de cargos de indicação ou cargos eletivos. Em 

alguns casos, a relação do professor com escola pode estar totalmente voltada à política, já 

que a profissão concede ao profissional a viabilidade de perceber tensões e interesses que 

estão presentes no espaço escolar. Tal contexto permite que o professor ministre aulas, mas 

também que exerça uma função politizadora em um espaço de significativa socialização de 

indivíduos.        

Através dos itinerários dos professores que assumiram cargos eletivos em 2008 e 2010 

procurei verificar como se deu a atuação desses profissionais no magistério, no período 

anterior as suas atividades desempenhadas em cargos de indicação política ou eletiva, 

procurando compreender como aconteceu o processo de ascensão profissional (cargos de 

diretorias, direção escolar e secretarias) e aquisição de competências específicas da política 

até chegarem aos cargos eletivos.  

A partir da análise do itinerário profissional de cada professor foi possível perceber 

que o primeiro contato com a atividade docente, o tempo de atuação no magistério e a 

ascensão profissional se apresentaram de forma singular em cada caso, o que não impediu 

perceber a característica de alguns padrões, pois foi possível notar semelhanças em seus 

percursos profissionais, embora com rupturas e particularidades, como demonstrarei a seguir. 

Ao examinar o itinerário dos professores em questão, percebi que o início na atividade 

docente foi similar em alguns casos. Ana Lúcia e Emmanuel Nascimento iniciaram suas 

atividades como professores aos 24 anos. Vale lembrar que Emmanuel já havia trabalhado 

anteriormente, mas não no magistério, o mesmo acontecendo com o percurso profissional da 

Vereadora Rosangela Santana, que também exerceu outras funções anteriores ao magistério. 

O professor e Deputado Federal Márcio Macêdo iniciou sua atividade no magistério aos 21 

anos. Augusto Bezerra com 18 anos e Rosangela Santana e Maria Mendonça iniciaram suas 

atividades no magistério com 19 anos. Vale destacar que Maria Mendonça é especialista em 

Educação, nunca exerceu a atividade docente, mas sempre trabalhou na área administrativa 

em estabelecimentos de ensino e de diretorias de Educação. Distanciando-se da faixa etária 

mais recorrente nos casos estudados, que ficou entre 18 e 24 anos, a Deputada Conceição 
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Vieira começou a trabalhar como professora23 aos 14 anos, muito antes de ingressar no Ensino 

Superior.  

Apresento a seguir alguns exemplos mais detalhados de envolvimento profissional 

com o magistério. Inicio com o itinerário da Deputada Ana Lúcia, que se aposentou 

recentemente como professora do Ensino Público de Sergipe após trinta e cinco de atuação, 

conciliando a participação em projetos do Estado na área da educação, como também sua 

militância no sindicato da categoria. Ana Lúcia iniciou suas atividades no magistério em 

1973, aos 24 anos, como estagiária de pedagogia do Serviço Social de Aprendizagem 

Comercial (SENAC). No mesmo ano, Ana Lúcia foi contratada para ministrar aulas na 

“Escola Normal”, no Instituto de Educação Rui Barbosa. No final de sua licenciatura em 

Pedagogia, Ana Lúcia relembra que o Estado solicitou à universidade o encaminhamento de 

alguns alunos formandos para fazerem parte do programa de Sistema Estadual de Supervisão 

Escolar. Conta ela que seu nome foi indicado. 

 

Então em janeiro de 1974 fui para a Secretaria de Educação e participei da 
organização do sistema estadual de Supervisão Escolar, naquela ocasião eu já 
causava bastante polêmica, porque eu consegui com que meu chefe baixasse 
uma portaria proibindo que supervisores entrassem na sala dos professores 
sem a licença dos professores. (Entrevista) 

 
Através do concurso público realizado em 1976, Ana Lúcia foi aprovada e efetivada 

no cargo que já exercia. A Deputada destaca, durante a entrevista, a sua participação e 

envolvimento com a Educação, apontando as várias funções que exerceu em atividades de 

coordenação pedagógica na Secretaria da Educação, enfatizando o que entende como busca 

por um ensino de qualidade, em que os professores deveriam ter voz e autonomia em suas 

aulas “sem sofrerem repressão”.  

Ana Lúcia ressalta que desde o início de seu trajeto profissional se envolveu 

politicamente em “nome da Educação” e da profissão e conta com orgulho que participou da 

primeira greve do magistério no Estado, logo após Ditadura Militar, no ano de 1984. Ela 

relata que aqueles foram anos de negociação sobre salários e a carreira do magistério público 

e que o seu envolvimento com a militância em nome da categoria começou a ganhar evidência 

a partir de então24.   

                                                             
23 A Deputada se refere à atividade de professora de reforço escolar, que iniciou aos 14 anos, em que ela 
trabalhava com crianças da primeira fase do Ensino Fundamental. 
24 Sobre esta questão, segue o relato literal de Ana Lúcia: “Em 1984 os professores perderam a regência, já no 
governo João Alves; nós tínhamos 20% de regência. A previsão de regência é de 1973, mas só no governo de 
Augusto Franco em 1980/81 ele regulamenta o aumento de 20% e aí, em 1984, João Alves tira a regência. 
Naquele tempo você tinha professores concursados, estatuários, mas ainda tinha professores celetistas, e a 
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Em seguida, Ana Lúcia participou do projeto de alfabetização nos bairros de Aracaju, 

trabalhando no bairro Farolândia entre os anos de 1984 a 1988. Destaca que em meados de 

1988 passou a fazer parte da equipe do Instituto de Pesquisa do Estado, para realizar um 

estudo sobre as representações dos trabalhadores rurais e camponeses no trabalho e na escola. 

Em 1991, fez o curso de pós-graduação em Alfabetização pela Universidade de Campinas 

(UNICAMP/SP). Em 1992, foi selecionada como Professora Substituta da disciplina de 

Currículo e Supervisão e Trabalho e Educação, na Universidade Federal de Sergipe, 

lecionando na universidade entre os anos de 1992 a 1995. A partir de meados dos anos 

noventa, dividiu a atividade de docente com o envolvimento sindical e a atuação política, até 

assumir seu primeiro cargo como Secretária Municipal de Educação, de Aracaju, durante a 

primeira administração do PT (2000-2004), concorrendo logo em seguida ao seu primeiro 

cargo eletivo para Deputada Estadual, no ano de 2002, sendo eleita.   

Outro itinerário docente marcado por seu envolvimento intenso no magistério é o da 

Vereadora Rosangela Santana. Sua primeira experiência como professora teve início aos 

dezenove anos, em 1974, quando cursava o Ensino Técnico em Educação. Trabalhou dando 

reforço escolar25, segundo ela como forma de aumentar o orçamento doméstico. No ano de 

1976, foi aprovada no concurso público para o magistério, passando a exercer a função de 

professora primária do estado de Sergipe. Em 1977, aos 22 anos, Rosangela iniciou a 

licenciatura em Pedagogia na Universidade Federal de Sergipe, concluindo em 1981, período 

que ressalta como fundamental em sua socialização política, apontando que foi nesta fase que 

passou a entender o porquê das dificuldades que havia passado na vida e percebendo que era 

preciso ocupar os “espaços políticos” e se definir contrária a todo tipo de repressão. No ano de 

1986, passou no concurso do magistério da Prefeitura de Aracaju, e escolheu ficar somente 

com a função docente no município. A partir de então, Rosangela conciliou a atividade 

docente com a atuação no sindicato municipal dos professores de Aracaju, onde assumiu o 

cargo de tesoureira e vice-presidente, no período entre 1989 a 2003. Rosangela realizou uma 

especialização em Alfabetização pela UNICAMP (SP), em 1992. Após 36 anos de atividade 

                                                                                                                                                                                              

obrigação de concurso e o ingresso só com concurso foi depois da constituição. Aí, passamos dois dias de greve. 
Foi a primeira greve do Estado após ditadura militar, foi uma greve muito interessante e no primeiro dia de 
greve, na assembleia que deflagrou a greve, os professores me elegeram para o comando da greve, então eu fiz 
uma carta entregando meu cargo e pedindo para ir para a sala de alfabetização”. (Entrevista) 
25 O reforço escolar é um método extraclasse para a construção do conhecimento que objetiva ajudar no 
aprendizado do aluno. O reforço escolar pode ser desempenhado nas escolas, no horário oposto ao que o aluno 
frequenta as aulas, na casa do aluno ou na do professor. Em Sergipe o reforço escolar é também chamado de 
“banca”.   
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no magistério se aposentou no ano de 2011, quando lecionava na formação de professores do 

Instituto de Educação Rui Barbosa26.  

Até pouco tempo atrás, Rosângela conciliou a atividade de docente com a atividade 

sindical e política. Em 2002, assumiu seu primeiro cargo político, como Secretária Municipal 

da Educação de Aracaju, no governo de Marcelo Deda (PT), substituindo a professora Ana 

Lúcia, que foi eleita Deputada Estadual. No ano de 2004, foi candidata pela primeira vez à 

câmara dos vereadores da Capital, ficando como suplente. Nas eleições de 2008 disputou 

novamente uma vaga na Câmara Municipal e foi eleita. Assim como Ana Lúcia, antes de 

assumir cargos políticos, Rosangela se envolveu intensamente com a formação de professores 

e alega ter se engajado em atividades profissionais em busca de uma “educação melhor” e 

pela “valorização” da categoria profissional.   

A Deputada Conceição Vieira iniciou suas atividades como professora muito cedo, 

destaca que entre os 14 e os 19 anos trabalhou dando aulas para o pré-escolar e para séries 

iniciais. Após concluir o Ensino Médio, em 1970, cursou Secretariado. Durante este período, 

passou no concurso público do Estado e se tornou funcionária da Assembleia Legislativa. 

Conta que durante o curso de Secretariado um professor observou seu “jeito de dar aula” e lhe 

deu a oportunidade de substituí-lo quando necessário. No segundo período do Curso de 

Geografia, aos 19 anos, começou a lecionar no Ensino Médio, trabalhando com a disciplina de 

Geografia Econômica. 

Enquanto realizava o curso universitário, Conceição destaca que lecionou em algumas 

escolas particulares de Aracaju como, por exemplo, o Colégio Visão, o Colégio Dinâmico e o 

Colégio Salvador, além de escolas públicas, como: Colégio Estadual Jackson Figueiredo e 

Colégio Municipal Presidente Vargas. Ressalta que na mesma época foi diretora e vice-

diretora de algumas escolas públicas do município. Conceição não aprofunda o assunto, e nem 

aponta em quais escolas assumiu a direção, destaca apenas que nesta fase de sua vida 

aconteceu tudo de forma muito intensa e rápida. 

Após passar nove anos exercendo a atividade docente, aos 23 anos foi morar numa 

comunidade espiritualista, e aponta que no período que esteve nesta comunidade constituiu 

uma associação educacional, chamada “Associação de Educação e Desenvolvimento Integral 

Um Lugar ao Sol”. Segundo Conceição, “Um Lugar ao Sol é para mim uma forma de vida, é 

entender que todos os seres humanos devem ter um lugar ao sol” (Entrevista). Com este 

projeto, Conceição saiu da comunidade e foi para o município de Japaratuba (SE), onde o 

                                                             
26 Escola de formação para o magistério, localizada em Aracaju.   
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prefeito Padre Geraldo, do PT, apoiou a ideia de seu projeto educacional, pelo diferencial de 

oferecer uma proposta de ensino integral. 

A partir de um longo período de trabalho na referida associação, foi convidada a atuar 

como assessora do prefeito, ajudando na “parte política do município”. A partir daquele 

momento, Conceição iniciou uma nova fase profissional, embora tenha continuado a dirigir a 

associação. Posteriormente, assumiu cargos políticos e ingressou no Partido dos 

Trabalhadores nos anos noventa, sendo mais tarde sua presidente estadual. No ano de 2000, 

foi candidata a um cargo eletivo pela primeira vez, ficando como suplente para a Câmara 

Municipal de Aracaju. Quando Conceição filiou-se ao PT já não lecionava, mas era assessora 

política, um percurso que não passou pelo sindicalismo profissional, mas por uma modalidade 

de atividade associativa, relacionada a um projeto educacional. Tais atividades e a atuação 

política lhe renderam visibilidade e legitimidade para assumir cargos ligados à profissão e 

ascender politicamente. 

Outro professor, o Vereador Emmanuel Nascimento destaca que iniciou muito cedo 

sua experiência como professor, pois acompanhou seu pai desde muito pequeno na função 

docente. Seu pai desenvolvia um projeto social de alfabetização de filhos de operários de uma 

usina em que trabalhou. Desta forma, Emmanuel conta que já acompanhava seu pai na função 

de “ensinar”. Quando Emmanuel e seus pais mudaram para Aracaju, o pai abriu uma 

escolinha e Emmanuel passou a ajudá-lo a ensinar.  

Emmanuel fez o Ensino Médio Técnico, e posteriormente concluiu a Licenciatura em 

Construção Civil. Em 1979, iniciou suas atividades como professor lecionando a disciplina de 

Matemática no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, localizado no Bairro Getúlio 

Vargas. Como lecionava somente em um período, fez um concurso para professor de 

Materiais de Construção, na Escola Técnica Federal, em Aracaju, e foi aprovado em primeiro 

lugar, ainda no mesmo ano de 1979.    

Além de lecionar no Colégio Costa e Silva e na Escola Técnica, Emmanuel também 

trabalhou como fiscal da EMURB, conciliando as três funções durante muitos anos e, ainda, 

no mesmo período, no início dos anos oitenta, deu início ao curso de Direito, na Universidade 

Tiradentes. Desde os anos setenta, Emmanuel esteve envolvido profissionalmente com a 

docência e com atividade técnica profissional num órgão público, se tornando presidente de 

uma associação de moradores nos anos oitenta e em seguida se envolvendo com a política. 



 

 

48 

Elegeu-se pela primeira vez à Câmara de Aracaju no ano de 1988. Após sua primeira eleição, 

Emmanuel continuou assumindo cargos eletivos até a sua última eleição, em 200827.  

O professor e Deputado Federal Márcio Macêdo é o mais jovem do grupo28 estudado, 

ele tem 42 anos e é professor de Biologia na Rede Pública do Estado de Sergipe. No início 

dos anos noventa, enquanto cursava a licenciatura em Ciências Biológicas, na Universidade 

Federal de Sergipe, começou a lecionar em escolas particulares de Aracaju e foi professor 

substituto por um ano no Colégio de Aplicação da UFS. No ano de 1995, passou no concurso 

para professor da Rede Estadual de Sergipe, salientando que em um dado momento teve de 

trabalhar os três períodos para aumentar a renda familiar.  

Márcio Macêdo é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde o período universitário e 

ocupou vários cargos no partido. Também assumiu cargos políticos na administração 

municipal de Aracaju e no estado de Sergipe, entre os anos de 2000 e 2010, nas gestões do 

PT, momento em que deixou de atuar como docente. Conquistou o primeiro cargo eletivo em 

2010, aos 40 anos, e declara “sou professor, tenho orgulho de ser professor e esta é minha 

profissão” (Entrevista), embora não esteja atuando como tal desde que passou a seguir a 

carreira política.  

O professor e Deputado Estadual Augusto Bezerra iniciou suas atividades no 

magistério no início dos anos setenta. O Deputado ressalta que a sua atuação no magistério foi 

tão fundamental para sua carreira quanto o seu trabalho como empresário da Educação no 

estado de Sergipe. Esta é uma característica singular do itinerário do político Augusto 

Bezerra, pois é o único dos sete que atuou como professor, proprietário e diretor de escolas 

privadas. Condição que o coloca numa outra rede de relações e em outra relação sociais com a 

profissão, diferenciada dos itinerários anteriores. Seu primeiro contato com a docência 

aconteceu quando estava realizando o Ensino Superior, e cursava Química Industrial, na 

Universidade Federal de Sergipe. Com 18 anos, exerceu pela primeira vez a atividade como 

professor no Colégio Gabinete de Cultura da Matemática. Enfatiza que a partir deste 

momento, “descobriu sua vocação como educador”. Nos anos de 1972 a 1973, lecionou na 

Rede Pública de Ensino de Aracaju. Na universidade direcionou seus estudos para a 

Licenciatura em Química, e em seguida juntamente com outros colegas da universidade 

criaram um curso pré-vestibular, no ano de 1974, que foi transformado em Escola de 2º. Grau. 

Em 1980, fundou o Curso Pré-Vestibular Unificado que, três anos depois, passou a ser 

Colégio Unificado. É importante mencionar que Augusto Bezerra destaca, em entrevista, o 

                                                             
27 Emmanuel foi Vereador de 2007 a 2012, sendo reeleito para a legislatura de 2013-2016.     
28 A faixa etária dos outros 6 políticos está entre 57 a 63 anos, conforme apresento no Quadro 8. 
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quê julga um mérito social do seu empreendimento escolar: proporcionar aos jovens carentes 

que eles concluíssem um “Ensino Médio de qualidade, preparando-os para o vestibular e 

tornando-os universitários, concedendo aos jovens de Sergipe inúmeras bolsas parciais e 

integrais de estudo” (Entrevista).  Implantou, em 1990, o Colégio Objetivo, em Sergipe. 

Continuou lecionando a disciplina de Química no Colégio Salvador, em Aracaju, no ano de 

1991. Em 1993, criou o Colégio Saint Louis e, em 1997, o Colégio Cidade, sempre em 

parceria com outros empresários e desligando-se logo seguida de ambos. Concorreu a pela 

primeira vez a uma vaga na política eletiva em 1986, para Deputado Estadual, mas só foi 

eleito pela primeira vez em 1996, como Vereador de Aracaju. 

Ressaltando que a sua carreira política teve a influência de seus méritos e 

investimentos profissionais na atividade da educação privada, Augusto Bezerra destaca que 

criou cursos Pré-Vestibulares, escolas de Ensino Básico, e escolas de Ensino Superior. Isto 

significa que quando investiu na carreira política já era, além de professor, empresário com 

investimentos em diferentes setores da Educação, e que mesmo depois de eleito pela primeira 

vez continuou envolvido com a área da educação privada. No seu entendimento, sempre 

buscou contribuir com a “qualidade de ensino em Sergipe”, ressaltando que em sua família a 

mãe e as irmãs também são professoras. O Deputado aponta que após se envolver com a 

política teve que se afastar de suas funções na administração das escolas. Segundo ele, a 

política toma muito tempo e desde 1999 achou melhor passar as funções que exercia para a 

família. Durante algum tempo seu envolvimento com a política se deu paralelamente à 

atividade de empresário e docente. O fato de progressivamente ter se afastado das atividades 

executivas de suas escolas não significa que ele abandonou as empresas, mas que delegou as 

atividades a outros membros da família. Os significados do prestígio empresarial na área e do 

capital político a ele associados serão explorados mais adiante.   

A Deputada Estadual Maria Mendonça é pedagoga, especialista em Administração e 

Supervisão Escolar, e a única dos sete políticos estudados que não passou pela experiência da 

docência, mas pela área de gestão escolar. Quando entrevistada, Maria argumentou acreditar 

no “poder da Educação”, por isso teria se graduado em Pedagogia, fazendo parte do quadro do 

magistério estadual de Sergipe há mais de 20 anos.  

Aos 19 anos, em 1973, Maria Mendonça assumiu a direção da Divisão de Educação, 

Saúde e Assistência Social na Prefeitura de Itabaiana, permanecendo no cargo até o ano de 

1976. Entre os anos de 1977 e 1981, Maria foi Coordenadora do Órgão Municipal de 

Educação, no mesmo município. Vale destacar que seu pai foi uma importante liderança 

política de Itabaiana desde os anos sessenta e introduziu seus três filhos na política, sendo que 
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um deles foi prefeito do município no mesmo período em que ela foi coordenadora no 

mencionado órgão. 

Aos 27 anos, Maria Mendonça assumiu a direção do Colégio Estadual Murilo Braga, 

no período entre 1981 e 1985. O Colégio em questão é um dos mais antigos de Itabaiana, com 

mais de 60 anos de atividade e oferece o Ensino Fundamental e Médio, contando hoje com 

mais de 1450 alunos, o que significa certo prestígio na região. Sobre o fato de ter sido diretora 

do Colégio, Maria destaca: 

 
Minha carreira profissional foi bastante exitosa e dignificante principalmente 
por ter tido a honra de administrar o colégio responsável por parte do meu 
processo educativo, refiro-me ao Colégio Estadual Murilo Braga. (Entrevista) 

 
No ano de 1986, Maria Mendonça assumiu a Direção Administrativa da DEA, 

Diretoria de Educação de Aracaju, responsável por 103 escolas da Rede Pública do Estado. 

Foi assessora parlamentar de seu pai, o Deputado Estadual Francisco Teles de Mendonça, 

entre os anos de 1987 a 1994. Disputou sua primeira eleição em 1994, candidatando-se a 

Deputada Estadual sendo eleita. Em seguida se reelegeu por mais duas vezes. Logo depois foi 

prefeita de Itabaiana, em 2004, e retornou à Assembleia Legislativa de Sergipe, em 2010. 

Destaco que, desde o início, a característica de seu envolvimento com a profissão foi 

administrativa e ela não desempenhou em nenhum momento de seu trajeto profissional a 

atividade docente. A sua atuação profissional como pedagoga esteve constantemente 

articulada ao envolvimento de sua família, e dela própria com a política, desde os anos 

sessenta.     

Através dos itinerários profissionais desses professores políticos é possível perceber 

que o processo de profissionalização docente não se deu do mesmo modo entre eles. Também 

é importante mencionar que os itinerários individuais nos permitem definir dois padrões 

específicos entre eles. Um que engloba os políticos que além de serem professores são 

também de famílias de políticos (Augusto Bezerra e Maria Mendonça); e outro padrão de 

políticos que têm um itinerário marcado pelo envolvimento com associações, sindicatos e 

outras modalidades de movimentos sociais, que mesmo sendo professores antes de se 

elegerem, estiveram envolvidos em atividades associativas, e em algum momento se filiaram 

aos partidos que a partir dos anos oitenta estiveram articulados aos sindicatos e outros 

movimentos sociais, como foi o caso do PT e outros partidos trabalhistas. Este padrão ainda 

pode ser subdividido entre os políticos que estiveram envolvidos diretamente com os 

sindicatos e associações relacionadas diretamente com a categoria profissional (Ana Lúcia, 

Rosangela Santana e Conceição Vieira), comprometidos com os sindicatos de professores e 
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associações que desenvolveram atividades relacionadas ao ensino; e os políticos que 

estiveram envolvidos indiretamente com a categoria e a atuação na educação, mas enfatizam 

um envolvimento mais forte com outros movimentos sociais.  Este último grupo é composto 

por um militante partidário e também líder estudantil (Márcio Macêdo) e por um político que 

se diz engajado na busca pela melhoria de seu bairro (Emmanuel Nascimento).  

Gostaria de destacar que todos os professores acima estiveram envolvidos de algum 

modo com a profissão, quando pensaram ou se envolveram com a política. Parte da 

socialização destes políticos se deu atuando profissionalmente com a educação voltada para o 

Ensino Básico, assim como foi em distintos momentos entre as décadas de setenta e noventa, 

em que realizaram suas formações profissionais em licenciaturas em Instituições Públicas 

Federais, com exceção de Maria Mendonça. Isto implica dizer que por diferentes caminhos a 

carreira docente serviu de algum modo para aquisição de saberes que contribuíram para 

atuação na política.  

  

2.2 Ocupação em Cargos Políticos e a Participação em Sindicatos e Movimentos Sociais 
 

Além de o magistério ser apontado na literatura sobre o tema (Coradini 2001, 

Rodrigues 2006), como uma atividade de fácil conciliação com outras, é também na profissão 

que se ampliam as redes de relações, possibilitando com que os profissionais da educação 

consigam bons apoios em sindicatos, associações e diretórios estudantis nos quais podem 

sustentar suas possíveis aspirações eleitorais, como prováveis representantes destes setores. 

Como o magistério é um meio profissional com grande número de membros, isto pode sugerir 

aos candidatos professores que tenham maiores chances de conquista de apoio ou votos para 

ocupação de cargos eletivos ou não. 

Dividirei esta apresentação entre dois padrões de políticos: um grupo com professores 

que não estiveram ligados a quaisquer tipos de movimento social durante seus trajetos 

profissionais e outro grupo com os professores que além de terem assumido cargos políticos 

também tiveram algum tipo de participação em movimentos sociais (sindicatos, associações e 

estudantil), o que implica no acúmulo de capital militante. 

O primeiro padrão é composto por Augusto Bezerra e Maria Mendonça. Em ambos 

os casos não há em seus relatos quaisquer envolvimentos com associações, sindicatos e 

movimentos sociais, porém eles apresentam em seus itinerários um envolvimento intenso com 

a área da educação, como também a presença de uma forte participação política familiar. Este 
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padrão permite perceber a dependência de recursos de origem familiar e de relações sociais 

para assumirem cargos eletivos.  

O professor e Deputado Estadual Augusto Bezerra, após seu trabalho como professor e 

empresário da educação e seu envolvimento com a política partidária, que se deu a partir do 

envolvimento político da família de sua esposa, saiu como candidato pela primeira vez em 

1986, concorrendo a uma vaga como Deputado Estadual, pelo Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB). Entre 1987 e 1990, Augusto Bezerra assumiu a presidência 

da SERGIPORTOS e a Secretaria de Estado e do Trabalho no governo de Antonio Carlos 

Valadares. No ano de 1996, Augusto Bezerra se candidatou pela segunda vez e foi eleito 

Vereador de Aracaju, aos 43 anos. Em 1998, se afastou do cargo para concorrer a uma vaga 

como Deputado Estadual, pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN), sendo eleito. Em 

2002, Augusto Bezerra foi reeleito pelo mesmo partido. Conquistou mais duas vitórias para o 

mesmo cargo, uma nas eleições de 2006, pelo Partido da Frente Liberal (PFL), e outra nas 

eleições de 2010, pelo Partido dos Democratas (DEM). Ele ressalta, em entrevista, que após a 

primeira vez que foi eleito, em 1996, não deixou mais de assumir cargos eletivos, destacando 

que sua primeira eleição é devida aos alunos e pais de alunos de suas escolas, e que tinha a 

noção que representava “milhares de alunos” que confiaram em seu trabalho, dizendo que este 

foi o “empurrão” fundamental para ele estar na política há aproximadamente 20 anos. É 

importante ressaltar que além deste “empurrão”, só seis anos depois de ter ocupado seu 

primeiro cargo político como secretário, é que foi eleito pela primeira vez. Tal investimento 

na política também corresponde ao crescimento de seu sucesso empresarial na educação. 

A pedagoga e Deputada Estadual Maria Mendonça assumiu vários cargos 

administrativos na área da Educação, na prefeitura de Itabaiana (SE), entre 1977 e 1982, por 

influência política de seu pai e de seus irmãos, tanto no município quanto no Estado. Também 

assessorou seu pai na Assembleia Legislativa de Sergipe, quando ele foi Deputado Estadual, 

entre os anos de 1987 e 1995. Por isto, Maria Mendonça considera que sua aproximação com 

a política aconteceu de forma “natural e espontânea”, pois, segundo ela, desde sua infância 

teria acompanhado as “questões políticas” de seu município, juntamente com a família. 

 Após um longo percurso em cargos administrativos e na assessoria parlamentar de seu 

pai, Maria Mendonça assumiu o que chama de “herança política” e que resultou em 

conquistas consecutivas de cargos eletivos. Maria Mendonça se candidatou pela primeira vez 

em 1994, sendo eleita Deputada Estadual aos 40 anos. Foi reeleita em 1998 e em 2002. Em 

2004, Maria interrompeu o mandato para concorrer como candidata à Prefeitura de Itabaiana 

(SE), sendo eleita. Em 2010, Maria volta a ser eleita como Deputada Estadual. Maria ressalta 
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que 60% de seus votos são por causa de seu pai e 40% são dos jovens e pessoas que 

acompanham seu trabalho. Neste caso, boa parte do sucesso eleitoral de Maria Mendonça está 

associada à herança política familiar e as estratégias adotadas pelo seu pai e pelos irmãos que 

incluíam Maria em cargos de indicação política, o que rendeu alguma visibilidade associada à 

profissão de pedagoga. 

No caso de Maria Mendonça e Augusto Bezerra, ambos não estiveram envolvidos com 

associações e sindicatos, mas ocuparam cargos políticos de indicação antes de serem eleitos. 

Maria Mendonça ocupou cargos entre 1973 e 1995, até disputar pela primeira vez um cargo 

eletivo e ser eleita. Já Augusto Bezerra só foi eleito depois de ter ocupado cargos de 

secretariado no governo estadual. Em ambos os casos, o envolvimento da família na política 

também é uma característica do capital social de ambos, mesmo que com uma influência mais 

forte e recorente no caso de Maria Mendonça. 

Excetuando-se Augusto Bezerra e Maria Mendonça, os outros cinco professores 

estiveram de algum modo envolvido com algum tipo de movimento social, principalmente 

relacionados à categoria profissional ou à Educação, compondo um outro padrão de 

envolvimento político. Mais adiante, abordarei como se deu a aproximação e participação 

desses professores em cada contexto em que estiveram inseridos, destacando suas 

particularidades. Antes, gostaria de mencionar que Ana Lúcia, Conceição Vieira, Márcio 

Macêdo e Rosangela Santana só pleitearam cargos eletivos na política depois de longa 

experiência em movimentos sociais, bem como de ocuparem algum tipo de cargo não eletivo. 

De todos eles, apenas Emmanuel Nascimento foi eleito antes de ocupar outro tipo de cargo 

político, também tendo participado de movimentos sociais. 

Na página seguinte, apresento o quadro 11 que foi elaborado para facilitar uma leitura 

mais objetiva dos cargos políticos assumidos pelos professores ao longo de seus itinerários. 

Também é possível observar que as quatro mulheres, Ana Lúcia, Conceição Vieira, Maria 

Mendonça e Rosangela Santana ocuparam cargos não eletivos relacionados com a Educação. 

Os outros políticos assumiram cargos relacionados às secretarias de Assistência Social, do 

Trabalho e do Meio Ambiente, o que implica também entender as suas atuações e 

participações em atividades para além da Educação, muitas vezes relacionadas aos 

desdobramentos de suas áreas de formação no Ensino Superior. 
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A professora e deputada Ana Lúcia além de exercer atividade docente e assumir 

coordenações pedagógicas e desenvolver projetos na área da educação foi eleita presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Sergipe (SINTESE), no segundo semestre de 

1992. Ela destaca como aconteceu o processo de transformação da Associação dos 

Profissionais da Educação do Estado de Sergipe (APMESE) em Sindicato. Ressalta que entre 

os anos de 1986 e 1990, sob a orientação da CUT, juntamente com outros professores criou o 

Centro Profissional de Ensino como oposição à gestão da APMESE, pois o grupo não 

concordava em como a Associação e o Estado “lidavam” com a “Escola Pública”. A 

participação e o envolvimento de Ana Lúcia apresentam um exemplo claro de investimento 

político, orientado pela lógica militante voltada, principalmente, mas não exclusivamente, 

para a profissão. Em 1989, a partir de um Congresso realizado pela APMESE e sob a 

orientação de Ana Lúcia, a associação foi transformada em sindicato, que passou a ser 

chamado de SINTESE.  

Em 1990, sob a orientação de Ana Lúcia e Diomedes29, todos os professores que 

faziam parte do Centro Profissional de Ensino filiaram-se ao atual sindicato. Ana Lúcia conta 

que seu grupo era oposição sindical e entrou com uma ação judicial para que houvesse 

eleições para o sindicato. Declara que “após muita luta”, em junho de 1992, foi realizada a 

primeira eleição sindical, na qual ela foi eleita com 67% dos votos. A Deputada ressalta que o 

grupo assumiu o sindicato totalmente desestruturado, sem bens e com dívidas, destacando que 

a partir daí começaram a reorganizar o sindicato numa perspectiva mais política e 

participativa por parte dos professores. Ana Lúcia permaneceu na presidência do SINTESE no 

período de 1992 a 1995, e foi vice-presidente no período de 1995 a 2000, quando foi 

presidente o professor Iran Barbosa, que posteriormente foi eleito Deputado Federal (2007-

2011). Ou seja, além de Ana Lúcia, outro presidente do sindicato, do seu mesmo grupo 

político, também assumiu cargos eletivos30. Destaco que durante a década em que o PT e o 

PCdoB ascenderam aos governos em Aracaju e Sergipe, alguns professores dos cargos 

                                                             
29 Diomedes nasceu em Aracaju em 1955, filho de uma dona de casa e de um líder sindicalista ferroviário. 
Formou-se em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe. Na universidade foi presidente do Centro 
Acadêmico de Pedagogia e da direção do DCE. Era professor do ensino público de Sergipe, militante político e 
esteve envolvido em vários movimentos populares de Aracaju e Sergipe. Esteve à frente na fundação do 
sindicato dos professores do município de Aracaju e do estado de Sergipe, do Partido dos Trabalhadores e da 
CUT em Sergipe. Para mais informações sobre o professor Diomedes Santos da Silva ver:  
http://www.sintese.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4149:diomedes-santos-da-silva-
ainda-ha-uma-esperanca&catid=153:historia-de-diomedes&Itemid=246  
30 O professor Iran Barbosa foi eleito Vereador de Aracaju em 2004, e eleito Deputado Federal em 2006, 
tentando a reeleição em 2010, mas não se elegeu. Em 2012, se elegeu vereador por Aracaju, sendo o candidato 
mais votado. 

http://www.sintese.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4149:diomedes-santos-da-silva-ainda-ha-uma-esperanca&catid=153:historia-de-diomedes&Itemid=246
http://www.sintese.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4149:diomedes-santos-da-silva-ainda-ha-uma-esperanca&catid=153:historia-de-diomedes&Itemid=246
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diretivos do sindicato passaram a disputar e vencer eleições, depois de passarem por cargos de 

“confiança”.  

Em Sergipe, assim como no restante do país, os movimentos sociais ganharam força a 

partir dos anos de 1980. Não apenas os grupos mais estruturados como os sindicatos dos 

trabalhadores rurais, dos bancários e dos professores, mas também os movimentos de grupos 

com menor expressão ligados a outras causas profissionais e setores sociais. Como já 

apontado anteriormente, os partidos considerados de esquerda são os que mais contam com a 

participação de militantes e de movimentos sociais. A partir do ano de 2001, os representantes 

desses movimentos começaram também assumir cargos políticos no governo. Cito como 

exemplo um dos casos estudados, em que a presidente do sindicato estadual dos professores 

assumiu a Secretaria Municipal da Educação, que por sua vez se afastou do cargo mais tarde 

para se candidatar a Deputada e foi substituída pela presidente do sindicato municipal dos 

professores, que depois foi eleita vereadora. Ana Lúcia também destaca sua inserção e filiação 

no Partido dos Trabalhadores, justificando que chegou um momento de sua vida que viu a 

“necessidade” de filiar-se ao partido31. 

A Deputada ressalta com orgulho o seu engajamento e sua atuação na luta pelas 

conquistas e direitos da categoria, relatando outras participações em greves do magistério. 

Ana Lúcia foi presidente da CUT e depois esteve à frente no Sindicato dos Professores até o 

ano de 2000. Em 2001, com a vitória do PT para a prefeitura de Aracaju, ela assumiu a 

Secretaria Municipal da Educação de Aracaju (SEMED) e conta como aconteceu o processo 

de negociação para aceitar o convite, pois até aquele momento ela era a vice-presidente do 

SINTESE. Ressalta em entrevista que a definição de seu nome para a referida secretaria 

envolveu uma discussão sobre o assunto com a direção do SINDIPEMA, que naquele 

momento era ocupada pela depois Vereadora Rosangela Santana. O que demonstra que havia 

uma articulação política entre os dirigentes dos dois sindicatos dos professores, o estadual e o 

do município. Conta ela que, 

                                                             
31 A declaração literal da Deputada é a seguinte: “Em 1986 eu liderando o movimento paredista, eu vi que era 
necessário eu ingressar num partido político. Eu já era muito envolvida, eu já participava muito dos debates do 
PT, da militância do PT, das campanhas do PT, no programa de governo. Então Diomedes me envolvia muito 
nas atividades do Partido dos Trabalhadores. Eram três pessoas me envolviam, era Diomedes, Varjão e Rui 
Belém, nosso pró-reitor de extensão. Então esses três me influenciaram muito nessa minha opção partidária; e a 
professora Gilnete Cardoso, professora de Geografia do Tobias Barreto. Então esse quarteto petista, fundador do 
partido, me influenciou muito em minha opção partidária. E ainda em 1986, eu assinei a primeira ficha de 
filiação no partido, mas como o partido prezava pela desorganização, eu só consegui em 1990 que a ficha 
chegasse no tribunal eleitoral (risos). Mas a partir de 1986 eu comecei a participar de todas as instancias 
deliberativas do partido, e ai fui cada vez mais me envolvendo com o partido, com as lutas sociais, ultrapassando 
a luta sindical. Fui presidente da CUT por dois mandatos Quando assumimos o SINTESE, tinha 3.400 filiados e 
quando eu sai já tinha mais de 9.000. E hoje são mais de 25.000. É um sindicato que enfrentou o neoliberalismo 
com muita luta e crescimento”. (Entrevista) 
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A essa altura nós já estávamos discutindo que era necessário eleger um 
deputado estadual da categoria, não que fosse um professor, mas um professor 
militante ligado ao sindicato, e o meu nome era o mais cotado. (Entrevista)  
 

Ana Lúcia assumiu a secretaria em janeiro de 2001 e se afastou em junho do mesmo 

ano por causa de sua candidatura para Deputada, sendo eleita32. Nas eleições de 2006, Ana 

Lúcia foi reeleita ao cargo. No período de 2007 a 2009, assumiu a Secretaria de Estado da 

Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social. Em 2010, Ana Lúcia foi reeleita, relatando 

que foi uma eleição mais complicada, pois a experiência na referida Secretaria não foi bem 

aceita pela classe dos professores, como se ela tivesse se distanciado da representatividade 

pela qual tinha sido eleita e se sentisse cobrada politicamente por isto.  

A fala da Deputada demonstra que o sindicato caminhava investindo na disputa 

eleitoral, na perspectiva de se ter mais representantes da “categoria” nos espaços de poder 

político, tanto em âmbito estadual como também no municipal. As duas presidentes dos dois 

sindicatos de professores (municipal e estadual) assumiram cargos importantes de 

representação política no mesmo período, uma como secretária municipal da educação e a 

outra como Deputada Estadual de Sergipe, como vereamos a seguir.  

A Vereadora Rosangela Santana militou no movimento sindical da categoria, embora 

exclusivamente no sindicato dos professores do município de Aracaju, o SINDIPEMA. 

Rosangela destaca que iniciou sua militância no movimento da categoria em 1985. Ela relata 

como aconteceu o seu processo de inserção no movimento sindical. 

 
No final de 1982, concluindo pedagogia e já dava aula, eu já comecei a me 
encontrar com o movimento sindical. Era um momento de muita turbulência, a 
gente tava saindo ali do processo de ditadura, os sindicatos se organizando e 
eu comecei a me aproximar de professores com pensamentos de esquerda e 
que estavam buscando uma organização sindical. Era luta pela democracia, 
pelo fim da ditadura, mas tava ali também a discussão da educação e aí foi 
onde eu pude ir ingressando. Em 85 eu conheci um grupo, que estava neste 
grupo o professor Diomedes e a professora Ana Lúcia, e eu fui convidada a 
participar das reuniões; comecei a participar de assembleia. E daí eu não sai 
mais e fui ficando. (Entrevista) 

 

Rosangela aponta que mesmo sendo funcionária pública, já com um emprego estável, 

ainda tinha muita dificuldade de “sobreviver” e começou a relacionar tais fatos com os 

                                                             
32 Ana Lúcia destacou que passou três meses em campanha e que foi a candidata mais votada da coligação. Disse 
que o reconhecimento dos seus colegas de partido e de sindicato sobre sua “postura militante” teria sido o 
argumento de legitimidade para a sua candidatura, o principal recurso acionado para sua entrada na disputa 
eleitoral. 
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ensinamentos que teve na universidade, percebendo que o mundo precisava de mudanças e ela 

precisava iniciar uma transformação a partir de sua própria realidade. 

 Rosangela começou a se questionar sobre o professor ser tão desvalorizado e diz que 

pela sua experiência e de seus pares não era possível a tais profissionais proverem um 

sustento digno, mesmo sendo uma professora com nível superior. Este relato permite perceber 

a relação entre sua posição de origem, seu trajeto individual e a sua politização profissional. A 

Vereadora aponta que foi também o movimento sindical que a permitiu ampliar esta reflexão 

e ingressar na “luta” pela causa dos professores.  

 
(...) quando eu comecei a viver com o pessoal do movimento sindical, era 
também o momento da fundação do PT e a universidade me permitiu, ainda 
que de forma muito tênue, fazer uma análise da realidade, e eu comecei a 
analisar o Brasil naquele momento, a partir das minhas próprias dificuldades, 
dificuldade que vem da minha história familiar, do meu casamento. 
(Entrevista) 

 
  

Após sua aprovação no concurso do magistério do município de Aracaju, em 1986, 

para o cargo de supervisora escolar, Rosangela conta que acreditava que poderia mudar a 

escola e mudar a cabeça dos professores a partir da função que exercia. Porém, com uma 

visão politizada do ensino, teria percebido que apenas isto não era possível e pediu para 

mudar de função, voltando para a sala de aula, por acreditar que teria mais possibilidades de 

promover mudanças trabalhando com alunos que estavam estudando para serem professores. 

Rosangela destaca que passou 18 anos formando professores no Instituto de Educação Rui 

Barbosa, e diz que foi neste espaço que conseguiu trabalhar o que entende por “conceitos de 

mudança”. Desempenhava sua função à noite, e ressalta que trabalhava com “mulheres muito 

pobres” e que desta forma tentava aplicar os ensinamentos que sua própria experiência de 

vida propiciou. 

Sobre sua inserção no quadro do magistério público municipal em 1986, Rosangela 

destaca que fazia mais de 20 anos que não havia concurso público para contratação de 

professores em Aracaju, e que após a eleição do candidato que fazia parte do grupo de 

oposição à ditadura naquele momento, foi realizado o concurso público pelo qual ingressou 

no funcionalismo municipal e logo após no sindicato. 

Diz: 

Quando eu ingressei no movimento sindical eu tive a compreensão que a luta 
também não se encerrava ali. Eu iria fazer toda uma luta para melhorar a vida 
das professoras, a vida dos professores, mas aquilo era muito pequeno para as 
mudanças que a gente queria, e que eu queria também. Então assim, eu fiquei 
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encantada com a ideia de participar de um partido, então fui e me filiei no PT, 
em 1990. (Entrevista) 

 

A visão politizada da educação, associada a suas experiências e conhecimento da 

“realidade social”, articulada com suas relações (universitárias e profissionais) contribuíram 

para a formação de uma disposição ao engajamento militante. O seu envolvimento com o 

sindicato e como liderança política de “esquerda”, possibilitou com que ela investisse na 

defesa da “educação e dos professores” como forma de realização profissional e política, 

vendo na filiação de um partido a possibilidade de adquirir novos recursos militantes que 

poderiam contribuir na ascensão profissional.  

Em 1989, Rosangela fez parte da chapa que disputou a eleição da Associação dos 

Profissionais de Ensino do Município de Aracaju (APEMA) que no mesmo ano passou a ser o 

Sindicado dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju (SINDIPEMA), a partir da 

vitória de sua chapa. Rosangela assumiu a direção do sindicato como tesoureira, dois anos 

depois assumiu a vice-presidência e permaneceu no sindicato até o ano de 2003. Rosangela 

afirma: “foi o movimento sindical que me deu toda a base para que eu pudesse atuar na 

política” (Entrevista). 

Nas eleições de 2004, Rosangela concorreu pela primeira vez ao cargo de Vereadora 

de Aracaju, ficando como 1ª. Suplente, e assumiu a vaga da Vereadora Conceição Vieira que 

desocupou o cargo para concorrer como Deputada Estadual, em 2006. Em 2008, Rosangela 

concorreu novamente a uma vaga na Câmara Municipal, sendo eleita33. 

Ana Lúcia e Rosangela Santana são dois exemplos de militância profissional, que 

dizem reforçar seus interesses de transformação social a partir do engajamento associativo e 

sindical, e em nome da profissão. O exemplo de itinerário profissional e militante de ambas 

confirma o que sugere Rodrigues (2006), que a prática sindical é uma boa alternativa de 

inserção na política eleitoral.  Acrescento que, neste caso, quando a situação favorável de um 

partido ou coligação à qual se está filiado assume o Governo, abrem-se as possibilidades de 

ocupação de cargos e o caminho para as disputas eleitorais se torna uma forma de manutenção 

na política. Como afirma Coradini (1995 e 2008), a mobilização de recursos associativos 

representa um tipo de capital social que pode ser encontrado nos percursos de acesso ao poder 

político de dirigentes e representantes partidários, e isto pode ser entendido como uma forma 

para se estabelecer redes sociais e organizações de representação coletiva ligada a interesses e 

questões sociais específicas.  

                                                             
33 Nas eleições de 2012, Rosangela concorreu novamente ao cargo de vereadora  e não foi eleita. 
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Outro tipo de participação e envolvimento em movimento social está presente no 

itinerário do Vereador Emmanuel Nascimento. Emmanuel relata como aconteceu seu 

interesse em participar da “política”, bem como se deu seu envolvimento e atuação com o 

movimento social de seu bairro. Embora distante da militância com a categoria profissional, 

em janeiro de 1986, fundou a Associação de Moradores do Bairro José Conrado Araújo, com 

o seguinte pensamento: 

 
O cara tá na política, eu vivo ali, envolvido, por que não ajudar esse povo. 
Meu bairro não tinha asfalto, não tinha drenagem, não tinha nada. Então, eu 
sou uma pessoa que conhece o povo, trabalho na EMURB, então vou fazer 
uma associação. E aí surgiu Emmanuel Nascimento da associação de 
moradores. Então, lá vai eu como líder comunitário apoiar Valadares, e meu 
bairro foi muito beneficiado por Jackson prefeito, por causa dessa nossa 
ligação. (Entrevista) 

 

Emmanuel ressalta que antes das eleições de 1988, os moradores da comunidade 

começaram a cobrar um candidato que representasse o bairro, então ele lançou uma frase de 

ordem no bairro: “Precisamos eleger um vereador do nosso bairro”. Diz ele, que a ideia era 

saber quem a comunidade indicaria para ser o representante, mas o único nome indicado foi o 

dele. Assim, em 1988, Emmanuel resolveu se lançar como candidato a Vereador de Aracaju e 

foi eleito pela primeira vez com 33 anos, pelo Partido Socialista Brasileiro.  

Ressalta ele: 

 
Eu ali, com minha política comunitária, e aí meu bairro me elegeu. Meu bairro 
e meu trabalho de professor, mas foi 2/3 meu bairro. Eu nunca fiz política 
dentro do professorado, minha política lá foi frágil, mas tinha meus amigos lá 
que votaram em mim. Então juntou meu bairro, com esse meu conhecimento 
na EMURB, que eu era representante dos servidores no conselho de 
administração, essa minha relação com os professores, todo mundo me 
chamava de professor. Então quando eu fui às ruas o pessoal começou a me 
conhecer e conhecer meu trabalho comunitário. Então me elegeram vereador e 
eu estou até hoje vereador. (Entrevista) 

  
Emmanuel destaca que seu envolvimento e inserção na política eletiva partiram de seu 

engajamento com a Associação dos Moradores e que vem assumindo sucessivamente uma 

cadeira na Câmara Municipal de Aracaju desde as eleições de 198834. Ressalta que sua 

atuação política no magistério foi muito discreta, porém afirma que a junção das múltiplas 

relações em várias esferas e contextos sociais contribuiu para sua eleição, mas sempre 

enfatizando que “seu bairro” foi o responsável pelo seu sucesso na política eletiva. 

                                                             
34 Isto significa que Emmanuel está há mais de 20 anos como vereador do Município e nunca disputou outro 
cargo. Nas eleições de 2012 ele foi reeleito. 
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Em 1992, Emmanuel é reeleito a Vereador de Aracaju pelo Partido Democrático 

Trabalhista – PDT e eleito presidente da Câmara Municipal. Em 1994, saiu do PDT e filiou-se 

ao PMDB. Foi reeleito novamente em 1996. Emmanuel destaca que foi convidado pelo 

Prefeito de Aracaju, na época, João Augusto Gama, para assumir a Secretaria Municipal de 

Assistência Social, onde permaneceu durante dois anos. Este foi seu primeiro cargo não 

eletivo e ocupou-o só depois de longa experiência como vereador.  

Nas eleições de 2000, Emmanuel candidatou-se novamente a vereador pelo Partido 

Social Trabalhista (PST), não se reelegeu, mas ficou como suplente, assumindo alguns meses 

depois. Em 2004, Emmanuel candidatou-se novamente como Vereador e se elegeu pelo PT, 

sendo reeleito pelo mesmo partido, em 2008. Em 2009, assumiu a presidência da Câmara 

Municipal de Aracaju e foi reconduzido à presidência da Câmara em 2011.  

A inserção de Emmanuel na política pode ser comparada com o que Barreira (1998) 

denomina de “candidaturas populares”, em que a apresentação dos candidatos consiste nos 

trabalhos realizados no local de sua moradia, onde a experiência com associações de 

moradores funciona como espécie de “iniciação prévia e necessária para o desempenho da 

representação nos espaços institucionais da política” (Barreira, 1998, p.14).  Destaco também 

que Emmanuel Nascimento nunca se candidatou a outros cargos eletivos, permanecendo na 

vereança durante 24 anos. 

Outro itinerário em que o envolvimento com associações está presente é o da 

Deputada Estadual Conceição Vieira. Conceição destaca que através de seu trabalho 

desenvolvido na “Associação Educativa Um Lugar ao Sol”, em Japaratuba (SE), passou a 

assumir cargos políticos naquele município, porém ressalta que o período em que morou na 

comunidade espiritualista, em Aracaju, serviu como um laboratório, um caminho que 

propiciou e facilitou sua compreensão sobre as relações humanas e lhe oportunizou adquirir 

experiência para trabalhar com diferentes tipos de políticas públicas, o que foi aprimorando 

com as funções políticas que foi ocupando.  

Em 1992, Conceição assumiu a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do 

Município de Japaratuba. No período que esteve na Secretaria, Conceição foi indicada pelo 

prefeito para representar a região na direção dos Partidos dos Trabalhadores a nível estadual e 

destaca como aconteceu a sua inserção no PT.  

Naquela época nós tínhamos cotas para mulheres35 na direção do partido, 
então disseram: vamos colocar aquela professora que ajuda o padre como cota 

                                                             
35 Destaco que a obrigatoriedade de cada partido ou coligação em preencher o mínimo de 30% (trinta por cento) 
e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo, só aconteceu a partir da Lei N 9.504 de 
30 de Setembro de 1997. 
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dele. Ele já estaria representado através dela e ficava a discussão, mas ela não 
tem a experiência em gestão de partido, então vamos colocar ela como vice-
presidente, porque o presidente está bem, é uma pessoa de muitos anos no 
partido, então eu fiquei na vice-presidência. Por sorte minha, e espero que 
também tenha sido sorte para o partido, naquele momento para testar a energia 
da mulher, o presidente renunciou, teve um problema e precisou sair, era 
eleição e eu tive que assumir. Na cabeça deles eu tava muito tempo no 
interior, eu não era militante do partido de formação, do Partido dos 
Trabalhadores, e nós tivemos que assumir em período de eleição. (Entrevista) 

 
Conceição tornou-se presidente estadual do Partido dos Trabalhadores e, 

posteriormente, assumiu o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Aracaju.  

Logo em seguida, foi lançada candidata pela primeira vez nas eleições do ano 2000, aos 46 

anos. Relata que relutou para não ser candidata, pois não tinha dinheiro nem tempo para fazer 

campanha. Mesmo assim, a direção do partido entendia que tinha que lançar um nome de 

mulher às eleições, nem que fosse para fazer legenda para ajudar outro candidato, então ela 

foi escolhida. Conceição ficou como 1ª. Suplente e logo assumiu o cargo de vereadora. Em 

2001, Conceição foi convidada pelo então Prefeito do Município, para assumir a presidência 

da Fundação Municipal de Trabalho de Aracaju (FUNDAT). Ela relata que o tempo que ficou 

na fundação procurou levar para os bairros, principalmente aos jovens e às mulheres, cursos 

diferenciados, como informática e comunicação, mas também cursos de cabeleireiro, culinária 

e artesanato, que, segundo ela era um pedido das donas de casa dos bairros. Ressalta, ainda, 

que implantou a primeira experiência de política de habitação do município de Aracaju, 

conseguindo viabilizar a inserção da Política de Arrendamento Residencial (PAR). Em 2003, 

assumiu a Secretaria Municipal de Assistência Social de Aracaju e, em 2004, foi lançada 

novamente como candidata à vereadora do município, sendo eleita. Em 2006, foi eleita 

Deputada Estadual e, em 2010, reeleita. 

O itinerário de tais professores revela combinações de recursos que se converteram em 

experiência política. Com habilidades e competências consideradas essenciais para a entrada 

no jogo político, esses profissionais passaram a ser reconhecidos publicamente a partir de suas 

ações de engajamento e militância múltipla que, consequentemente, os conduziram a cargos 

políticos com importante representatividade.  

Rodrigues (1997) indica que os sindicatos e associações são espaços de socialização 

política para homens e mulheres, pois os levam à “conscientização política”, isto é, através da 

aquisição e expansão do capital militante, passam a entender como atuar na política. Esta 

afirmação é destacada na fala da professora e Deputada Ana Lúcia, que ressalta que o 

sindicato é “mais um” lugar de conscientização e politização de professores. Reforçando esta 
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ideia, a professora e Vereadora Rosangela declara que foi no sindicato da categoria que 

desenvolveu sua “conscientização política”, pois foi neste espaço que ela passou a 

compreender o funcionamento do jogo político e analisar como poderia utilizar seus 

conhecimentos também na politização de alunos do magistério. O engajamento associativo e 

sindical funcionou como o principal recurso que lhes possibilitou atuar politicamente em 

nome da categoria, qualificando-as e legitimando-as na conversão e inserção no campo 

político. Enquanto Ana Lúcia e Rosangela destacam a conscientização política pela categoria 

profissional, o Vereador Emmanuel destaca a representação política em nome do seu Bairro, 

por perceber que através de seu envolvimento profissional, não como professor, mas como 

fiscal da EMURB, era possível desempenhar um papel político na sociedade, especificamente 

e inicialmente em seu bairro, o que, mais tarde, se ampliou para várias localidades no 

município. Conceição Vieira ressalta suas potencialidades como gestora, a partir de seu 

envolvimento com uma comunidade alternativa e que, posteriormente, foram ampliadas e 

reforçadas na associação educacional que coordenou. O envolvimento de Conceição com a 

associação a conduziu para a esfera política municipal e ao partido político, onde ampliou seu 

capital militante e ascendeu politicamente. 

Outro itinerário que apresenta um envolvimento com movimento social é do professor 

e Deputado Federal Márcio Macêdo. O Deputado ressalta que foi seu envolvimento no 

movimento estudantil, e sua militância no Partido dos Trabalhadores que possibilitaram sua 

ascensão profissional e política. Declara que liderou o Partido dos Trabalhadores na 

universidade, apontando que sempre “lutou pela democracia, pelas causas da juventude e 

melhoria do Ensino Superior” (Entrevista). A participação em movimento estudantil, neste 

caso como Presidente do Diretório Central dos Estudantes, é um recurso que abre 

possibilidades para seus participantes ingressarem na vida política, possibilitando-lhes 

adquirir habilidades que também permitem ascender politicamente. O movimento estudantil 

passa a ser apontado, ainda, como um recurso importante de acesso para o campo da política. 

No caso de Márcio Macêdo, a militância estudantil conjugada a militância partidária 

formaram uma base que ele considera legítima para a aquisição de um capital político que 

permitiu sua ascensão dentro do próprio partido e a outras esferas da política.  

Ao longo de seu trajeto profissional, Márcio Macêdo assumiu o cargo de Pró-Reitor de 

Assuntos Estudantis, na Universidade Federal de Sergipe. Foi presidente do diretório 

municipal do PT, em 2000, e do diretório regional de Sergipe, em 2006. Márcio destaca que 

publicou trabalhos científicos e artigos jornalísticos sobre a questão ambiental e relata que no 
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período universitário fez parte de um projeto que visava implantar disciplinas com a temática 

do meio ambiente no curso de Ciências Biológicas. 

Márcio Macêdo foi Secretário Municipal de Participação Popular da Prefeitura de 

Aracaju, em 2001. Destaca que durante sua gestão na Secretaria, todas suas ações e atividades 

contavam com a participação coletiva, agregando ao poder público o que chama de “voz da 

democracia”.  Ocupou também cargos de superintendência no Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), em níveis estadual, regional e nacional. 

Nas eleições de 2006, coordenou no estado de Sergipe a campanha de Déda, ao 

governo, e de Lula, à presidência. Em seguida, entre 2007 e 2010, foi Secretário de Estado do 

Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), Membro do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Em 

2010, Márcio Macêdo disputou pela primeira vez uma eleição e venceu, saindo como 

candidato à Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores. Diferentemente dos políticos 

destacados até o momento, Márcio Macêdo não disputou anteriormente cargos eletivos 

municipais, mas veio de um longo percurso de militância partidária e da ocupação de cargos 

no partido e nos governos dirigidos pelo mesmo. Cabe mencionar que, dentre todos os casos, 

Márcio Macêdo é o único que iniciou seu envolvimento político a partir dos anos noventa. 

Uma característica do Partido dos Trabalhadores, apontada nos estudos de Glaglietti 

(2003), Marenco & Serna (2007) e Rodrigues (2006) é o vínculo com associações da 

sociedade civil que representam interesses coletivos como o sindicalismo de trabalhadores e 

movimentos estudantis ou organizações que representam questões sociais. Esta constatação 

também é confirmada a partir dos itinerários dos últimos cinco políticos que apresentei, bem 

como evidenciadas pelo momento político dos últimos doze anos, que coincidem com o 

momento de maior projeção de professores em cargos não eletivos e eletivos nas diferentes 

esferas de governo.    

Para sintetizar estas últimas considerações que fiz sobre a participação dos professores 

em movimentos sociais, apresento abaixo um quadro esquemático com a principal referência 

de envolvimento inicial com a política, indicada por cada um deles. 

 

Quadro 12 – Participação dos professores/políticos em “Movimentos Sociais” 

Professor Ana Lúcia Conceição 
Vieira 

Emmanuel 
Nascimento 

Marcio 
Macedo 

Rosangela 
Santana 

Tipo de 
movimento 

Sindicato dos 
Professores 
de Sergipe 

Associação 
Educativa Um 
Lugar ao Sol 

Associação de 
Moradores 

Movimento 
Estudantil 

Sindicato 
Professores 
de Aracaju 

Fonte: Entrevistas 
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2.3 “Competência” Segundo os Professores/Políticos  

 

Após ter estudado o processo de profissionalização dos professores/políticos, as 

formas de atuação no magistério, o envolvimento em associações e sindicatos, os cargos 

assumidos, bem como a inserção na política eletiva, foi possível perceber como eles 

adquiriram certas competências para ascenderem politicamente. A ideia de “competência 

política”, para Bourdieu (1998), consiste no domínio prático da lógica do próprio campo 

político (os saberes específicos, domínio da linguagem e da retórica política, do tributo, do 

debater). Isto quer dizer, entender os sentidos do jogo político, desenvolver habilidades para 

estar nele e conhecer os caminhos para entrar nas disputas. 

A partir dos itinerários dos professores estudados é possível perceber diferentes 

formas de aquisição de tais competências, assim como questionar sobre o quê eles consideram 

essencial para alguém concorrer a um cargo eletivo e representar determinados grupos ou 

interesses. Cada um deles vivenciou experiências de vida singulares e isto não impediu notar 

algumas disposições mais gerais de conhecimento, habilidade e socialização que contribuíram 

a iniciação e permanência deles na política, bem como para a probabilidade do sucesso 

eleitoral. 

Noto que, para a maior parte do grupo estudado, o espaço escolar foi um ambiente 

importante para o entendimento inicial da lógica do jogo político, tanto pelo processo de 

aquisição de conhecimento e informação na área pedagógica, quanto pela socialização no 

meio universitário. Outras áreas de conhecimento contribuíram para que eles pensassem a 

sociedade a partir dos saberes da Educação, pois suas licenciaturas foram realizadas em 

cursos diversos: pedagogia, geografia, biologia, química e construção civil. O que, de certa 

forma, possibilitou a aquisição de saberes especializado e o contato com diferentes 

professores e colegas de universidade. Em alguns dos casos, o envolvimento em projetos de 

pesquisa, de extensão ou em estágios de ensino, possibilitou experiências mais aprofundadas 

com a área de conhecimento. Por último, o envolvimento direto ou indireto em debates sociais 

e políticos ou no movimento estudantil possibilitou o desenvolvimento de habilidades 

argumentativas e ampliação de suas relações sociais.    

Rosangela Santana destaca que foi no período universitário que realizou suas 

primeiras leituras que contribuíram para “sua politização”. Durante o curso universitário 

conheceu e começou a se envolver com a articulação sindical dos professores e com a 

Educação. Ela diz que a partir daí entendeu que os comprometimentos sociais constroem as 
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lideranças. Ressalta que acredita que a competência política é construída através de histórias 

marcadas pelo envolvimento social.  

Outra ênfase dada ao ambiente de formação universitária é ressaltada por Márcio 

Macêdo, dizendo que a licenciatura, especificamente, prepara os professores para serem 

críticos e comunicativos, o que lhes permite desenvolver o domínio da oratória.  Para ele, o 

professor adquire habilidades para articular, apreender e conduzir ideias essenciais no 

processo de aquisição de saberes que propiciam o desenvolvimento de senso crítico sobre a 

realidade social. Macêdo também atribui à universidade o seu envolvimento com o 

movimento estudantil, através do qual acrescenta que adquiriu conhecimentos específicos do 

campo político.  

Destacando a profissão como instrumento principal para sua inserção na política, Ana 

Lúcia aponta que foi ao longo de sua carreira como professora e de sua militância em nome da 

categoria que adquiriu o conhecimento específico e a experiência necessária para a entrada no 

jogo político. Antes mesmo das experiências de Ana Lúcia com a atividade docente e com a 

militância sindical, a socialização familiar da Deputada foi fator determinante à disposição ao 

seu engajamento militante, tendo seus primeiros envolvimentos com assuntos políticos ainda 

na adolescência, através do contato com a mãe, o irmão e o tio, como demonstrado 

anteriormente. Tais experiências contribuíram para o seu acesso à informação crítica sobre o 

momento político vivido no período da Ditadura Militar, assim como certo entendimento 

sobre justiça social e disputas de poder entre grupos sociais organizados e o Governo. Mais 

tarde, ela própria se envolveu com os movimentos sociais, primeiramente o estudantil e em 

seguida o sindical, o que ampliou suas percepções e habilidades para a política.    

Outra professora que destaca a relação entre sua experiência acadêmica e o 

envolvimento com movimentos sociais como forma de adquirir conhecimento para a atuação 

na política foi Conceição Vieira. Ela diz que como professora de Geografia conseguiu 

perceber as diferentes distribuições espaciais na vida social, tendo uma preocupação com o 

desenvolvimento humano. Esta capacidade de interpretação do universo social, segundo ela, 

seria uma sensibilidade adquirida através de sua área de formação, de sua carreira no 

magistério e de seu envolvimento em projetos sociais e movimentos associativos. Antes de se 

afastar de suas atividades no magistério, Conceição Vieira desempenhou um cargo técnico na 

ALESE e esta atividade, assim como a posterior atividade de assessoria ao prefeito de 

Japaratuba, pode ter contribuído para o seu entendimento de como a política funciona na 

esfera institucional, tendo lhe possibilitado a socialização com pessoas ligadas a partidos 

políticos. 
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Os quatro professores acima destacam a experiência em movimentos sociais como 

fundamental na aquisição de competências políticas, pelo fato de que se envolvem com 

diferentes demandas de grupos sociais, desenvolvendo habilidades de negociação sobre 

múltiplos interesses, bem como ampliando suas relações sociais. De modo semelhante, 

Emmanuel assinala que foi a partir de seu trabalho comunitário no bairro em que residia que 

desenvolveu as habilidades para entrar na disputa política. Assim, enfatiza o vínculo com uma 

comunidade de representação que, para ele, valoriza a ideia de trabalho, de honestidade e de 

comprometimento com o lugar. Para Emmanuel, assim construiu seu carisma na comunidade, 

um capital simbólico que, segundo Bourdieu (1998), é relevante no campo político, para além 

da necessidade de se conhecer e manipular conceitos, tradições históricas e ter o domínio da 

oratória. 

Com experiências mais singulares que as anteriores, Augusto Bezerra e Maria 

Mendonça apresentam itinerários e posicionamentos diferenciados no que diz respeito à 

aquisição de competências políticas. Em entrevista, Augusto Bezerra destaca que um político 

deve “lutar por uma educação melhor, uma saúde de qualidade, tendo compromisso com 

outros segmentos da vida social” (Entrevista). Desde o período universitário, ele esteve 

envolvido com atividades de ensino no setor privado, ora atuando como professor e ora como 

empresário. Diz que seus empreendimentos educacionais sempre estiveram ligados a outros 

investidores, e que isto pode ter contribuído para que se tornasse uma pessoa conhecida em 

Aracaju, e desenvolvesse habilidades específicas em atividades de gerenciamento, que 

conjugadas às referências familiares e a sua atuação em secretarias de governo contribuíram 

para sua ascensão na política. Diz que considera importante participar dos encontros do 

partido ao qual pertence, para entender a lógica de pensamento e de funcionamento do 

mesmo.  

A Deputada Estadual Maria Mendonça declara que os políticos devem ser instruídos, 

antenados às conjunturas sociais e, principalmente, desenvolverem suas atribuições com foco 

no bem estar social. A Deputada ressalta a importância de “entender a política” e sua lógica, 

bem como a necessidade de se estar inteirada com os “contextos sociais e políticos onde se 

está inserido localmente” (Entrevista). Lembro que Maria vem assumindo cargos políticos na 

área da Educação desde os 19 anos e só concluiu sua licenciatura após longa atuação em 

cargos de “confiança”, para os quais foi nomeada por influência de seu pai na política. Depois 

de 21 anos da indicação para o seu primeiro cargo é que foi eleita pela primeira vez. Neste 

caso, o ambiente familiar propiciou que ela vivenciasse a política desde muito cedo e a 
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experiência nos cargos de confiança lhe permitiram adquirir certas habilidades administrativas 

na área da Educação pública e dos possíveis usos políticos desta.  

Como demonstrado, além da profissão, vários outros recursos foram ativados para 

inserção dos professores na disputa política. De todo modo, alguns seguiram o padrão 

identificado por Coradini (1995), qual seja, longo tempo dedicado ao magistério, o 

envolvimento sindical, a ocupação de cargos de “confiança” e, por fim, a conquista de cargos 

eletivos. As competências adquiridas a partir das experiências nos movimentos sociais são 

ressaltadas em cinco casos, e em dois casos são destacados a aquisição de competências 

políticas a partir da socialização familiar e das atividades exercidas na administração, nos 

setores burocráticos ou em empreendimentos escolares.    

Enfim, a noção de competência, segundo os professores/políticos, vai além da ideia 

das formas técnicas, de habilidades ou instrução que o campo político exige, sendo preciso 

equalizar uma série de valores que são apreendidos no decorrer de suas múltiplas experiências 

na sociedade. O “professor” e o “político” são, para todos os entrevistados, profissionais que 

desempenham funções “comprometidas socialmente”. O conhecimento adquirido pelas 

experiências de escolarização e de militância, mais a socialização em ambientes favoráveis 

pode carregar diferentes contornos, enquanto a valorização da ideia de compromisso social é 

evidenciada como determinante para o desenvolvimento de habilidades específicas e para o 

seu desempenho na política.  
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CAPÍTULO III: EM NOME DOS PROFESSORES? SOBRE REPRESENTAÇÃO 

POLÍTICA 

 

Como diz Mendonça (2004), o ato de representação na política é como se uma pessoa 

carregasse consigo uma fotografia de um grupo de pessoas e que ao se apresentar é como se 

ela falasse em nome dos ausentes. Pensando nas possibilidades de representação dos políticos 

como professores, este capítulo é o resultado de discussões já enunciadas anteriormente, em 

que apresento informações que considero importantes para entender melhor a relação que eles 

fazem entre o “ser professor” e o “ser político” nas mais variadas formas de atuação exercidas 

no decorrer do mandato. Serão destacados momentos, espaços e formas em que se fazem 

repercutir discursos e interpretações de interesses múltiplos, com alguma atenção às 

estratégias de atuação e de comunicação que geram visibilidade e reconhecimento em vários 

contextos sociais. 

Entendo a representação política como constituída de interesses, de “padrões de 

relacionamento entre o engajamento e militância associativa ou de outra natureza com o 

engajamento partidário e as disputas eleitorais” (Coradini, 2011, p.198). Os itinerários sociais 

e a atuação na política, ao lado das formas de expressão durante as candidaturas a cargos 

eletivos, permitem análises sobre o modo como o grupo estudado relaciona a sua ocupação 

declarada no TSE ao seu envolvimento com a política. Além da profissão, outras formas de 

representação são reivindicadas. Procuro analisar quais são e como elas se manifestam.      

Com base em diferentes conjunções e afinidades em variados níveis e lógicas sociais, 

o representante político não representa apenas uma categoria social, como, por exemplo, a 

profissional. Ele procura agregar diferentes recursos e discursos políticos que lhe possibilitam 

uma representação diversificada. As múltiplas identificações construídas a partir de atividades 

políticas em diferentes segmentos da vida social permitem ao político que ele possa atuar com 

habilidade no exercício do poder, estabelecendo elos e informações entre os universos pelos 

quais transita.  

Os meios de comunicação também exercem um papel importante e cada vez mais 

intenso neste cenário, fazendo parte das formas de expressão da representação política. Os 

recursos midiáticos acabam funcionando como um espaço de comunicação em que se 

manifestam diversas formas de exposição sobre o mundo, representando assuntos e discussões 

sociais e, muitas vezes, influenciando os eleitores em suas escolhas. Sendo assim, procuro 

analisar neste capítulo a atuação e a comunicação dos políticos e como elas se 

complementam.    
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3.1 Atuação e Representação Parlamentar dos Professores/Políticos 

  

A partir de seu estudo sobre os parlamentares do Congresso Nacional, Bezerra (1999) 

observa que os parlamentares descrevem duas grandes frentes de atuação, uma mais interna, 

que é voltada para a atividade no parlamento e atividades de gabinete, e a outra externa, que é 

a preocupação com suas “bases”36. Durante o ano de 2011 e primeiro semestre de 2012, estive 

presente em algumas sessões parlamentares, onde pude acompanhar a atuação dos políticos 

estudados em suas atividades mais internas. Algumas sessões tiveram um significado maior 

para minha pesquisa, pois através delas pude observar os comportamentos e as práticas 

exercidas pelos políticos em um universo envolvendo suas atuações e discursos. 

As sessões parlamentares contribuíram para observar também como esses políticos 

utilizam a tribuna e em que situações o fazem. Tais observações possibilitaram uma 

percepção sobre como eles se comportam diante de situações específicas em que o magistério, 

o ensino ou a educação são pautas da sessão. Foi possível perceber a ligação mais ou menos 

intensa entre os políticos com a sua profissão anterior, bem como relacionar de forma direta 

ou indireta suas atuações junto ao universo da Educação.  

No decorrer das observações, percebi que muitas indicações, moções, requerimentos e 

projetos37 entraram em discussão nas sessões parlamentares que frequentei, mas vou priorizar 

duas sessões ocorridas na Assembleia Legislativa de Sergipe, em que as manifestações sobre 

a atuação em nome da profissão ou da Educação estiveram em relevo. A primeira delas é a 

sessão comemorativa do Dia dos Professores, ocorrida em 2011, e a seguinte diz respeito às 

várias sessões que debateram o projeto de reajuste salarial para os professores da rede pública 

estadual, durante o primeiro semestre de 2012.     

 

 

 

 

                                                             
36 Bezerra (1999) refere-se a “base” em diferentes realidades: estado, município, comunidade, bairros, grupos de 
apoio, locais onde se obtém votação e eleitores, entre outras, sugerindo que esta não é uma categoria fixa, 
portanto pode ser aplicada a diferentes situações.  
37 Alguns exemplos de projetos aprovados pelos políticos em questão, foram: a) o projeto de autoria do 
Deputado Augusto Bezerra que tornou obrigatória a disponibilidade de cadeiras de rodas adaptadas em 
estabelecimento de Ensino Estadual; b) projeto de autoria da Deputada Maria Mendonça sobre o programa de 
lixo reciclado nas Escolas da Rede Pública do Estado; c) o projeto da Deputada Ana Lúcia que torna o professor 
Paulo Freire patrono da Educação Sergipana; d) o projeto de lei que proibiu a venda de guloseimas e alimentos 
gordurosos em Escolas Públicas e Privadas de Aracaju, de autoria do Vereador do município de Aracaju 
Emmanuel Nascimento; e) o projeto de lei que cria um programa de atividades desportivas nos estabelecimentos 
de ensino, no período de férias escolares, de autoria do Deputado Federal Marcio Macedo. 
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3.1.1 Dia do Professor. Reconhecimento da atuação profissional?  

 

 Com a intenção de “reconhecer o trabalho dos profissionais do ensino em Sergipe”, no 

dia 14 de outubro de 2011, às 10h da manhã, na Assembleia Legislativa de Sergipe, foi 

realizada uma sessão solene em homenagem aos professores do Estado, requerida pelo 

Deputado Augusto Bezerra, pela passagem do Dia do Professor38. O Deputado ressaltou que a 

sessão seria uma forma de expressar a admiração a estes profissionais que contribuem de 

forma decisiva na formação de uma sociedade mais justa e comprometida com o ensino. Para 

ele, o professor é o principal agente na educação e a homenagem é legítima pela importante 

missão deste profissional para com a sociedade.  

 Durante o evento, muitos professores foram homenageados e apontados como 

profissionais importantes e reconhecidos pela “sociedade sergipana”. Entre eles as Deputadas 

Estaduais Ana Lúcia, Conceição Vieira, Maria Mendonça e os Vereadores Emmanuel 

Nascimento e Rosangela Santana. O professor e Ex-Deputado Federal Iran Barbosa também 

recebeu homenagem e representou a Deputada Ana Lúcia no evento, pois a professora estava 

naquele mesmo momento realizando o “Calçadão Popular”39 (Anexo 03), também um evento 

em homenagem ao Dia dos Professores. 

 A mesa de honra da dita sessão foi composta pelos Deputados Augusto Bezerra, Maria 

Mendonça e Conceição Vieira, pelo Vereador Emmanuel Nascimento, pelo Reitor da 

Universidade Federal de Sergipe, por Nadia Maria Cardoso (representando o secretário 

estadual de educação), por Manoel Muniz (presidente do sindicato das escolas particulares de 

Sergipe), pelo Promotor de Justiça do Estado de Sergipe na área de Educação, Dr. Fausto 

                                                             
38 15 de Outubro, data oficial de homenagem ao professor, foi definida a partir do decreto que D. Pedro I baixou 
sobre a criação do Ensino Elementar no Brasil. Teve sua regulamentação em 14 de outro de 1963, em que define 
a data como um dia para comemorar a profissão do professor e aponta que os estabelecimentos de ensino devem 
promover solenidades para “enaltecer a função do mestre” na sociedade, envolvendo a participação de alunos e 
suas famílias.  
Sobre a lei ver: http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-52682-14-outubro-1963-458043-
publicacaooriginal-1-pe.html.  Acessado em 20 junho de 2012. 
39 “O Calçadão Popular é uma das atividades externas realizadas durante o mandato da Deputada Ana Lúcia e 
que é realizado uma vez por mês. Cada Calçadão Popular têm um tema específico e a partir do tema, todas as 
atividades desenvolvidas no Calçadão tem um vinculo direto. Foi assim com o Calçadão temático sobre a Mulher 
(realizado em Março), o de Luiz Gonzaga realizado em Junho, e tantos outros que já realizamos (Criança e 
Adolescente / Consciência Negra / dia do Folclore etc). O objetivo não se limita a apenas  divulgar as ações do 
mandato relacionadas ao tema selecionado (Projetos apresentados por Ana Lùcia/ ações desenvolvidas 
(Audiência Públicas / solicitações / intervenções diversas etc), mas é um espaço de participação de entidades 
parceiras com atuação direta nos temas trabalhados e também de participação popular já que é comum a 
realização de enquetes com os populares  e neste espaço, também recebemos sugestões para a atuação 
parlamentar. O Calçadão é realizado tradicionalmente no Calçadão da João pessoa, nas imediações das Lojas 
Americanas, onde mensalmente montamos nossa tenda e realizamos exposições, distribuição de material 
informativo, recebemos diversos grupos culturais que são convidados a se apresentar neste espaço público”. 
Depoimento obtido no gabinete da Deputada Ana Lúcia, com uma de suas assessoras.  

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-52682-14-outubro-1963-458043-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-52682-14-outubro-1963-458043-publicacaooriginal-1-pe.html
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Valois, e pela Diretora do Departamento de Inspeção Escolar do Estado, Dana Luiza 

Valadares.   

 

 

Imagem 01 - Fotografia da Sessão Plenária, em homenagem ao Dia do Professor 

 

 
   Foto de Heribaldo Martins40.  

 

 Durante a sessão os professores homenageados foram chamados para receberem as 

honrarias e durante o percurso até a mesa eram apresentados destacando-se o trajeto 

profissional, com ênfase no magistério de cada homenageado. Ao final das homenagens, a 

professora doutora Ada Augusta Bezerra, irmã do Deputado Augusto Bezerra, também 

homenageada durante a sessão, fez um discurso de agradecimento e parabenizou o irmão e 

Deputado pelo seu trabalho como professor e o que chamou de contribuição para o “ensino de 

qualidade”, em Aracaju. 

 No mesmo dia, logo em seguida a sessão, os sites da Vereadora Rosangela Santana 

(Anexo 04), da Deputada Maria Mendonça (Anexo 05) e da Câmara Municipal de Aracaju 

(Anexo 06) destacaram o evento. O site41 da Câmara Municipal noticiou a homenagem 

prestada ao Vereador Emmanuel Nascimento e à Vereadora Rosangela Santana, e publicou 

um texto do Vereador Emmanuel agradecendo ao Deputado Augusto Bezerra por 

“reconhecer” nele um profissional transmissor de conhecimento, destacando que considera o 

professor um profissional de suma importância social e que merece ser lembrado em todas as 

esferas socais. Ainda enfatizou que a homenagem representa o reconhecimento pela atuação 

                                                             
40 Disponível em: http://www.cmaju.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4396: 
vereadores-sao-homenageados-na-assembleia-legislativa-&catid=34:noticias&Itemid=50 
41 Mais informações disponíveis em: http://www.cmaju.se.gov.br/index.php?option=com_content&view= 
article&id=4396:vereadores-sao-homenageados-na-assembleia-legislativa-&catid=34:noticias&Itemid =50.  
Acessado em: 16/10/2011. 

http://www.cmaju.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4396:%20vereadores-sao-homenageados-na-assembleia-legislativa-&catid=34:noticias&Itemid=50
http://www.cmaju.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4396:%20vereadores-sao-homenageados-na-assembleia-legislativa-&catid=34:noticias&Itemid=50
http://www.cmaju.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=%20article&id=4396:vereadores-sao-homenageados-na-assembleia-legislativa-&catid=34:noticias&Itemid%20=50
http://www.cmaju.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=%20article&id=4396:vereadores-sao-homenageados-na-assembleia-legislativa-&catid=34:noticias&Itemid%20=50
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não só dele, mas de todos os professores de Sergipe. A Vereadora Rosangela publicou que se 

sentiu lisonjeada pela homenagem e destacou que “no contexto em que estamos inseridos, a 

única possibilidade de superar a pobreza é a garantia da educação”. Para ela, quanto maior o 

grau de instrução, maiores são as possibilidades de emprego, e sem o professor isto não é 

possível, pois é ele o direcionador do processo. 

 A Deputada Maria Mendonça também destacou a notícia em seu site, com o título: 

“Deputada Maria Mendonça é Homenageada no Dia do Professor”. No texto ela faz um relato 

sobre o evento e um agradecimento, dizendo-se feliz pela homenagem e que a entendeu como 

um gesto de consideração a alguém que, como ela, “pautou sua história de vida, trabalhando e 

lutando para uma educação melhor” e pela “valorização dos profissionais da educação”. 

Destaca que a homenagem significou o reconhecimento de seu trabalho ao longo de seu 

percurso profissional dedicado à Educação. 

 Cada qual a seu modo, estes políticos dizem estar ligados à profissão de professor e 

representá-la. Sendo assim, em diferentes momentos e circunstâncias de suas atuações, foi 

possível perceber o quanto eles utilizam do argumento de compromisso e de itinerário de vida 

relacionado com a profissão, bem como oportunamente ressaltam a importância de serem 

lembrados como professores. Embora cada um deles se relacione de forma diferente com 

magistério, por itinerários distintos e por terem exercido a atividade em diferentes momentos 

e com diferentes enfoques, o envolvimento individual de cada um na área da Educação foi 

lembrado e ressaltado no decorrer do evento em que estiveram presentes muitos outros 

representantes da profissão, reconhecidos por alguma contribuição relevante com a Educação. 

Durante o evento foi destacada a dedicação, o compromisso, o respeito e o engajamento 

destes profissionais com o Ensino, enfatizando a notoriedade, o reconhecimento e a 

visibilidade social dos homenageados, inclusive os políticos. 

Ressalto que no mesmo dia e hora da sessão acima, a Deputada Ana Lúcia estava 

numa atividade com os profissionais da Rede Pública Estadual de Educação, o Sindicato e 

outros convidados, optando por estar junto com “sua base” naquele dia de comemorações. Tal 

situação demonstra o uso de uma estratégia de legitimação e distinção com relação aos outros 

políticos/professores, demarcando e destacando um lugar de representação que mobiliza 

outros recursos de visibilidade política, associados à profissão. A atividade em questão é o 

“calçadão popular” (como já mencionado), promovido pela própria Deputada, e neste caso foi 

realizado em homenagem ao Dia dos Professores.  
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3.1.2 Educação e Profissão na Assembleia Legislativa 

 

As sessões parlamentares ocorridas em 2012, em que a pauta principal foi a aprovação 

do reajuste salarial dos professores do Ensino Público Estadual, possibilitaram perceber como 

esses políticos se manifestam e quais são as relações que estabelecem em tal situação, tanto 

como representantes da categoria profissional, quanto como representantes do poder político, 

demonstrando que as disputas por interesses múltiplos nem sempre colocam tais políticos em 

defesa dos interesses proclamados pelos profissionais da Educação.  

Em muitas sessões parlamentares realizadas entre abril e julho do ano de 2012, 

estiveram presentes vários professores do Estado. O motivo foi que eles entraram em greve no 

dia 12 de abril, reivindicando aumento salarial de 22,22% e permaneceram sem dar aulas por 

58 dias. Durante este período foram realizadas várias sessões parlamentares, em que eles 

lotaram as galerias da Assembleia Legislativa de Sergipe para acompanharem as discussões e 

pressionar os deputados pela aprovação de um projeto que contemplasse o aumento pleiteado. 

A Deputada Ana Lúcia esteve à frente das negociações deste do primeiro dia de greve, 

participando de reuniões e estando presente em atos e manifestações públicas realizadas pelo 

Sindicato. Em muitas sessões parlamentares, a Deputada usou a tribuna para falar em nome da 

categoria, defendendo a greve dos professores perante o Governo e a opinião pública. Em 

uma das sessões realizadas, Ana Lúcia apresentou um ofício, elaborado pelo Sindicato dos 

professores, destacando a importância do “ato de representar” um sindicato com 25 mil 

filiados, se referindo ao SINTESE. Seu ofício apresentava pautas defendidas pelo Sindicato: 

os 10% do PIB para a Educação Pública, Plano de Carreira e Reajuste do Piso de 22,22% para 

todos os níveis, e trazia ainda explicações sobre os motivos que levaram a categoria a 

deflagrar a greve. No dia 4 de junho, a justiça decretou que a greve era ilegal, o Sindicato só 

foi notificado no dia 11 sob a condição de uma multa diária de 20 mil reais em caso de 

descumprimento. A greve teve fim após 58 dias de paralisação. 

A Deputada Ana Lúcia fez questão de desempenhar, desde o início do movimento 

grevista, um papel de representante da categoria na Assembleia, usando a tribuna como 

ferramenta para dialogar e mediar negociações entre o SINTESE e o Governo do Estado. Ana 

Lúcia esteve presente nas manifestações realizadas pelo sindicato, apoiando e, também, 

assegurando (através da representação de Poder) que os professores conseguissem concluir as 

manifestações que realizavam em instituições públicas. Também utilizou os canais da internet 

para manifestar seu apoio incondicional ao magistério local, mantendo seus eleitores 

informados através de seu site e suas redes sociais.  
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No mês de junho de 2012, através de algumas sessões parlamentares, foi possível 

acompanhar a forma como os deputados se manifestaram em relação ao Projeto de Lei 

complementar n° 8, que tratava do reajuste dos professores. No dia 26 de junho, a Deputada 

Ana Lúcia usou a tribuna para retomar a discussão em torno do Projeto de Lei, em que ela 

apontou que a revisão proposta refletia negativamente na “nossa carreira”, dizia ela, alegando 

que o projeto não traz progressão à categoria e sim regressão, que resultaria em uma 

destruição da categoria. Concluiu dizendo: “não podemos aceitar que destruam nossa 

carreira”. Na mesma sessão a Deputada Maria Mendonça usou a tributa para manifestar seu 

apoio ao magistério, embora o seu tom tenha sido diferente, não reivindicando uma 

representatividade da categoria, mas em “defesa da Educação” 42.  

No dia 27, o Deputado Augusto Bezerra usou a tribuna para falar sobre os projetos que 

estavam em votação, destacando o do aumento do magistério e se referiu à Deputada Ana 

Lúcia como “líder do movimento dos professores na casa”, declarando que a oposição na 

Assembleia iria acompanhar a posição da Deputada na votação e debates realizados, já que ela 

assume o papel de representante da categoria na Assembleia.  Vale ressaltar que o Governo do 

Estado, naquele momento, era do mesmo partido de Ana Lúcia e que o Deputado Augusto 

Bezerra era um dos representantes de oposição declarada ao Governo. Durante o seu 

pronunciamento, o Deputado não evidenciou o fato de ser professor e não demonstrou 

interesse em ser visto como um profissional do magistério, valendo lembrar que a carreira 

docente de Augusto Bezerra é longa, porém não no ensino público, e sua maior relação é com 

o ensino privado, e como empresário da educação. 

Na sessão parlamentar do dia 28, que deu continuidade à discussão de votação do 

Projeto de Lei referente ao aumento do magistério público, Augusto Bezerra e Maria 

Mendonça usaram a tribuna. Maria Mendonça solicitou pedido de “vista” do Projeto, 

declarando que desta forma seria possível discutir e encaminhar uma proposta que de fato 

valorizasse a categoria a que ela também pertence. Na ocasião, o Deputado Augusto Bezerra 

disse estar preocupado em esclarecer aos presentes na sessão, a maioria professores da rede 

                                                             
42 Durante minhas observações das Sessões, a Deputada Maria Mendonça usou algumas vezes a tribuna para 
destacar a importância da revalidação dos diplomas de pós-graduação realizada no exterior, ressaltando que ela 
juntamente com representantes da Universidade Lusófona de Portugal e mais duas professoras de Sergipe 
estiveram reunidos com o reitor da Universidade Federal de Sergipe, para tentar resolver a questão. Na sessão do 
dia 17 de abril, de 2012, Maria Mendonça apontou que esteve presente em uma audiência pública no Senado 
Federal, junto com outros representantes do Ensino Superior, onde novamente discutiu a questão. Ela destacou 
também ter ficado honrada em receber em Brasília a medalha “Educador Paulo Freire”, por seu trabalho 
dedicado à Educação e à luta pela validação dos diplomas do exterior. A Deputada discursou dizendo 
representar, na Assembleia, os interesses dos professores e da Educação em Sergipe, o quê repetiu numa das 
sessões parlamentares em que se discutia o projeto de reajuste salarial dos professores, quando também destacou 
que era preciso mais tempo para se pensar em um projeto que de “fato valorize a nossa categoria do magistério”. 
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estadual, sobre a não realização da votação do Projeto, justificando que o mesmo havia sido 

adiado por conta do pedido de “vista” solicitado por Maria Mendonça, e não por causa deles, 

deputados presentes na sessão, afirmando que durante o mês de agosto deveriam discutir e 

votar o Projeto.  

Durante a polêmica acima, a Deputada Ana Lúcia disse representar a Educação e os 

professores e, principalmente, defender a proposta de reajuste salarial do SINTESE. Cabe 

lembrar que ela foi eleita pelo partido do Governo e que o Projeto de reajuste enviado pelo 

mesmo à Assembleia era conflitante com a do sindicato. A Deputada Maria Mendonça 

também assumiu uma postura em que afirmava defender antes a Educação do que o Governo, 

mesmo representando um outro partido da base de apoio. Em vários momentos que discursou 

na Assembleia assumiu o interesse em ser vista como alguém preocupada com a Educação e 

com os professores. Por outro lado, o mesmo não ocorreu com o Deputado Augusto Bezerra 

que ao se posicionar no debate sobre o referido projeto demonstrou sempre que a sua intenção 

maior era a de exercer a função de oposição, seja qual for o tema, inclusive no âmbito das 

propostas para Educação.  

 

3.2 “Sou professor”: comunicação e formas de apresentação política 

   

A profissão muitas vezes é usada como recurso por candidatos, como forma de 

classificação e legitimação de candidaturas em época de campanha eleitoral. Coradini (2001) 

sugere que o emprego de uma classificação na campanha eleitoral, seja geográfica, 

profissional ou de condição social, funciona paradoxalmente “como uma adesão à suposta 

identidade com os eleitores em potencial e como negação dessa condição” (Coradini, 2001, p. 

10). Segundo o autor, a condição de representante político pode ser a negação do exercício da 

profissão, porém, ao mesmo tempo, permite relacionar o candidato com tal classificação em 

que a condição de representante assume um duplo papel.  

O uso de “sou professor” esteve presente no programa eleitoral televisivo de alguns 

destes políticos durante as campanhas de 2008 e 2010. Foi utilizado, principalmente, quando 

os programas abordavam o tema Educação. A declaração de que se é professor, durante os 

programas, indica uma ideia de alguém que busca o reconhecimento dos eleitores através da 

profissão. Alguém que é autorizado e legitimado a falar sobre algo que faz parte de sua vida, 

da vida de seus colegas de profissão; e que está diretamente envolvido com um assunto que 

interessa a pais e filhos em geral, pois a Educação é um tema social de grande apelo e 

envolvimento. 
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 Nas eleições de 2008, dos 233 candidatos a Vereadores no município de Aracaju, 22 

deles utilizaram no nome de urna “professor tal” (Professor Almir, Professor André, 

Professora Rosangela, entre outros). Isto representou aproximadamente 10% dos candidatos, 

em um universo de 149 opções de classificação de ocupação43. Este ano, nas eleições de 2012, 

foram registrados 18 candidatos com o nome de urna “professor tal”, sendo que cinco desses 

candidatos já concorreram nas eleições de 2008. A candidata Rosangela Santana é uma das 

que utilizou e continua utilizando como nome de urna “Professora Rosangela”. 

Revendo alguns programas eleitorais televisivos da campanha de 2010, também pude 

observar que alguns políticos do grupo estudado se colocaram em algum momento como 

candidato representando os professores. A Deputada Estadual Conceição Vieira defendia em 

seu programa uma educação de qualidade em tempo integral, e pedia voto com a seguinte 

frase: “Vote na deputada professora que está sempre com você”44. Nos programas eleitorais 

de Maria Mendonça foram destacados sua história familiar, sua participação política no 

Estado, incluindo também o “sou pedagoga e meu passado credencia-me a pedir seu voto”45, 

como uma forma de remeter à ideia de alguém com legitimidade para falar em nome dos que 

se preocupam com o tema Educação. O Deputado Federal Márcio Macêdo, num dos seus 

programas eleitorais, destacou o comprometimento com a Educação e declarou: “Sou 

professor e tenho compromisso com a educação”46. Novamente, a profissão foi utilizada como 

forma de requisitar uma credencial a mais aos candidatos no jogo político.  

Do grupo estudado, Ana Lúcia foi a que mais utilizou o magistério como forma de 

reconhecimento e de representação durante a sua campanha televisiva para Deputada 

Estadual, consequentemente, como recurso para captar votos dos eleitores que pertencem a 

este universo profissional. Sua atuação no magistério e sua militância no sindicato foram 

destacadas por ela como possibilidade de confirmar e credenciar sua candidatura como 

legítima representante da categoria. Em sete de seus programas televisivos estiveram 

presentes discursos sobre a Educação e as questões da profissão. Além disto, os programas 

trouxeram depoimentos de professores do Ensino Fundamental, Médio e Superior de vários 

municípios do Estado e representantes sindicais do magistério manifestando apoio a então 

                                                             
43 Informação retirada do site do TSE. 
44 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=hbP2OKijLbw&feature=endscreen&NR=1  
45 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=xMjOGFUdMxg&NR=1  
46 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=0dPNvLdvCXI, 
http://www.youtube.com/watch?v=0IUaYzGjbKs  

http://www.youtube.com/watch?v=hbP2OKijLbw&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=xMjOGFUdMxg&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=0dPNvLdvCXI
http://www.youtube.com/watch?v=0IUaYzGjbKs
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candidata47. Tais manifestações agregam certa legitimidade e valor à classificação profissional 

do candidato. 

Como tenho demonstrado, entendo a comunicação social como uma das formas de 

expressão da representação política48, seja ela durante o processo eleitoral ou mesmo durante 

os mandatos. Neste último caso, as novas mídias relacionadas ao uso da internet, possibilitam 

novas formas de envolvimento das pessoas em geral com o processo político. Por exemplo, há 

maior interatividade, as pessoas estão conectadas através de redes sociais eletrônicas e há 

certa liberdade e velocidade na publicação e recepção de conteúdos (Marques, 2008). O 

político que a utiliza pode ter uma interação direta com seus eleitores e pode mantê-los 

informados sobre sua atuação, como ser informado por eles sobre como atuar. Sendo assim, a 

web passou a exercer um papel importante no armazenamento de informações e na 

manutenção da comunicação entre os eleitores e os políticos.   

A internet e as redes sociais eletrônicas transformaram o modo de relacionamento 

entre as pessoas, abrindo novas oportunidades, inclusive para a atuação dos políticos. Manuel 

Castells, em uma entrevista cedida à rádio Europa49, aponta que se na política alguém não está 

em comunicação ela não existe. Segundo o autor, quanto mais se está na internet mais se 

ampliam as possibilidades de relações, se formam amigos e se obtêm informações sociais e 

políticas. Para Castells, o internauta é um ser extremamente ativo socialmente e, por isto, digo 

que também o vejo como visado politicamente.  

  Nos últimos anos, os políticos objeto desta pesquisa não ficaram alheios às novas 

tendências de comunicação e a web passou a exercer uma função fundamental na forma com 

que eles se relacionam com seus eleitores, sendo que todos eles se utilizam das ferramentas 

disponibilizadas no mundo virtual para interagirem com seus potenciais eleitores. Além de 

manterem alguma proximidade com os mesmos, a expectativa é agregar mais pessoas em suas 

redes de amizade e contato que, posteriormente, poderão ser convertidos em novos eleitores. 

                                                             
47 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=kK11gZyApiQ 
http://www.youtube.com/watch?v=xVxWaDN-or0&feature=endscreen&NR=1 
http://www.youtube.com/watch?v=Dm0O9e-Vhpc 
http://www.youtube.com/watch?v=xT1bWF4cmc0&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=KtcJqG6gnvI&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=Qynz6Pal35U&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=xOxPfh_VCRQ 
48 Marques (2008) desenvolveu várias pesquisas relacionadas ao uso da internet na política, envolvendo debates 
políticos na internet; os usos da internet e as oportunidades de participação política; e a comunicação político-
partidária na internet, entre outros temas correlatos. 
49 Entrevista traduzida disponível em: http://www.comunicacaoepolitica.com.br/blog/2012/01/internet-e-um-
meio-de-comunicacao-livre-defende-castells/. Acessado em 10 de junho de 2011. 

http://www.youtube.com/watch?v=kK11gZyApiQ
http://www.youtube.com/watch?v=xVxWaDN-or0&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Dm0O9e-Vhpc
http://www.youtube.com/watch?v=xT1bWF4cmc0&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=KtcJqG6gnvI&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Qynz6Pal35U&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=xOxPfh_VCRQ
http://www.comunicacaoepolitica.com.br/blog/2012/01/internet-e-um-meio-de-comunicacao-livre-defende-castells/
http://www.comunicacaoepolitica.com.br/blog/2012/01/internet-e-um-meio-de-comunicacao-livre-defende-castells/
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Os sete políticos desta pesquisa possuem sites e através deste canal disponibilizam 

outras formas de comunicação e contato, divulgando seus endereços nas redes sociais e de 

compartilhamento de vídeos, como por exemplo: Facebook, Flickr, Twitter, Youtube, entre 

outros. Os sete políticos estudados possuem site e Facebook e por este motivo pesquisei sobre 

o modo como eles se comunicam através destas ferramentas. Através destes canais observei 

as relações que eles mantêm em várias esferas da vida social, como divulgam suas rotinas e 

como eles se apresentam ao público. Através de tais recursos eles descrevem sentimentos e 

acontecimentos, que se atualizam a todo o momento, procurando uma aproximação e diálogo 

permanente com os internautas, sobre fatos de suas vidas e da política. Estas ferramentas 

também têm sido utilizadas nas últimas eleições como recursos para quem se torna novamente 

candidato, podendo ser uma estrutura de comunicação disponível, que pode ser utilizada a seu 

favor como estratégia para manutenção da visibilidade e para ampliar as possibilidades de 

reeleição.  

 A partir dos sites dos políticos acompanhei o que mais se destaca em suas publicações, 

possibilitando perceber as formas de representação que eles procuram assumir em tal esfera. 

Os sites, mais do que as redes sociais, são espaços de conteúdo eletrônico com características 

mais formais, onde os políticos apresentam informações sobre sua atuação parlamentar; 

notícias, fotos, áudios e vídeos de suas participações em vários contextos do âmbito privado e 

público. Apresentam suas agendas, realizam pesquisas de opinião, disponibilizam seus 

contatos telefônicos e eletrônicos e ainda realizam sessões destinadas a convidar os eleitores a 

participarem com sugestões sobre sua atuação ou a falar diretamente com eles. O site é, 

principalmente, o espaço em que os políticos publicam e atualizam suas biografias procurando 

serem reconhecidos e se situarem socialmente.   

A partir das várias formas de relação e intenção que o político pode ter com os 

recursos midiáticos, passo a entender também a internet e o uso de suas ferramentas como 

uma espécie de complemento de algumas atividades desenvolvidas nos gabinetes dos 

políticos, um meio de comunicação com os eleitores e com suas reivindicações. A partir das 

publicações destacadas nos sites dos políticos estudados, pude observar quais são os tipos de 

notícias que aparecem com maior frequência e relevo em cada caso. Notícias que possibilitam 

perceber para quais grupos as informações são destinadas e “quem” estes políticos dizem 

representar.  

 O site da Deputada Ana Lúcia é atualizado diariamente e através dele é possível 

acompanhar seu envolvimento e atuação política. As notícias de destaque do site geralmente 

são eventos onde ela esteve na semana, não predominando somente um tipo de notícia, mas a 
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atuação cotidiana. Durante o ano de 2012, a participação da Deputada em manifestações 

grevistas foi intensa. Além de apoiar a greve do magistério público estadual, ela também 

manifestou seu apoio à greve dos professores da Universidade Federal de Sergipe, estando 

também presente nos atos de greve de outras categorias profissionais, como dos profissionais 

da Saúde. Portanto, este tipo de notícia esteve com frequência em destaque no seu site, como 

pode ser observado nas imagens abaixo. 

Imagem 2 - Apresentação do site Deputada Estadual Ana Lúcia 

 

 
Disponível em: http://www.analucia-se.com.br/. Acessado em 10/08/2012. 

http://www.analucia-se.com.br/
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 Embora Ana Lúcia não destaque no site a sua profissão de professora, a Educação é 

ressaltada como tema recorrente, assim como a atividade militante em torno das questões 

profissionais, o que não acontece na apresentação dos sites de todos os políticos, como 

demonstrarei em seguida. Na apresentação de Ana Lúcia são reproduzidas inúmeras 

informações políticas sobre a carreira docente, há várias imagens da Deputada conversando 

com as pessoas na rua ou discursando em plenário. Também são indicadas muitas ligações 

para outras formas de contato com ela através de várias redes sociais, demonstrando certa 

disponibilidade às pessoas e uma ideia de trabalho incessante. Suas redes sociais, 

principalmente o Facebook, são estrategicamente utilizadas como ferramentas para 

divulgação de sua agenda e como fóruns de discussão permanente. 

Analisando o site do Deputado Estadual Augusto Bezerra, pude observar que sua 

principal forma de apresentação neste meio é como oposição ao atual Governo do Estado, 

como é possível perceber logo pelo slogan de sua legislatura: “Oposição e Compromisso 

Social”. Também em outras situações o Deputado destaca sempre que é vice-líder da bancada 

de oposição na Assembleia Legislativa de Sergipe. As notícias em destaques geralmente são 

suas falas nas sessões realizadas na Assembleia, em que ele cobra explicações do atual 

Governo em vários setores. O site compõe outros mecanismos de diálogo com os eleitores, 

como as enquetes. Na sua página há também um ícone através do quais os eleitores podem 

fazer denúncias, como demonstro abaixo. O site é atualizado diariamente e não é destacada a 

profissão de Bezerra como professor, nem são privilegiadas notícias ou debates sobre 

questões relacionadas à Educação e à profissão.  

Imagem 3 - Apresentação do site Deputado Estadual Augusto Bezerra 
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Disponível em: http://www.augustobezerra.com.br/. Acessado em 13/08/2012. 

 

 

O site da Deputada Estadual Conceição Vieira frequentemente traz notícias de 

destaque sobre a participação dela em eventos, nas quais ela ressalta representar a mulher na 

política. São notícias relacionadas com sua atuação como presidente da secretaria das 

mulheres na UNALE e com eventos diversos para os quais ela é convidada a participar 

representando socialmente as mulheres. No layout do site de Conceição Vieira, algumas 

características ressaltam certos estereótipos femininos, como, por exemplo, a cor rosa como 

predominante e o símbolo de um coração. Notícias variadas, de diversos assuntos são menos 

recorrentes e ganham pouco destaque. O site não é atualizado diariamente, permanecendo 

semanas com as mesmas informações. Sua profissão não é uma informação destacada no site 

e só aparece seu envolvimento com a Educação quando é acessado o ícone “perfil”, em que 

ela relata sua experiência política e profissional no município de Japaratuba (SE), nos anos 

noventa.  Não há informações sobre questões relacionadas ao debate político e social sobre 

Educação ou qualquer referência à categoria profissional dos professores. A relevância maior 

e mais recorrente é sua representação como mulher na política.  

 

 

 

 

http://www.augustobezerra.com.br/
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Imagem 4 - Apresentação do site Deputada Estadual Conceição Vieira 

 

 

 
Disponível em http://www.conceicaovieira.com.br/. Acessado em 30 de julho de 2012. 

 

 Maria Mendonça traz em primeiro plano no seu site a história de sua origem familiar 

na política, logo encontramos a referência sobre seu pai, reforçando a mobilização de um 

capital político de base familiar. O site é atualizado com frequência e outras ênfases são dadas 

a sua atuação na Assembleia, agendas e notícias de sua participação política. Porém, a sua 

história familiar é sempre reiterada como o elemento mais significativo de seu itinerário 

político, como, por exemplo, na frase de efeito de seu slogan “Sergipe conhece e confia”. Há 

também uma breve menção sobre a sua ligação com a profissão de pedagoga, mas nenhum 

http://www.conceicaovieira.com.br/
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destaque político é dado à profissão. Na agenda e nas notícias do site são destacados 

acontecimentos políticos na cidade de Itabaiana, inaugurações de obras em cidades do 

interior, mensagens religiosas e projetos e eventos relacionados ao tema “família”. 

 

Imagem 5 - Apresentação do site da Deputada Estadual Maria Mendonça  

 

 
Disponível em http://www.mariamendonca.com.br/. Acessado em 14/08/2012. 

  

O Deputado Federal Márcio Macêdo destaca em seu site sua atuação no plenário e sua 

participação em outros contextos sociais e políticos. A ênfase desta atuação é voltada, 

http://www.mariamendonca.com.br/
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principalmente, para assuntos relacionados ao meio ambiente e as notícias de destaque 

priorizam o tema. O site é atualizado com frequência, trazendo suas últimas participações em 

eventos estaduais e nacionais e sua atuação na Câmara Federal. A sua ocupação é referida no 

link “minha história”, mas não há nenhum destaque permanente a sua relação com a profissão 

de professor ou ao tema Educação. Esporadicamente, como no Dia do Professor, o Deputado 

publica textos com discursos sobre a lembrança da data e lembra sua origem profissional. Há 

uma forte ênfase nos conteúdos de sua página sobre sua representação partidária, com vários 

links a outros sites do partido.  

Imagem 6 - Apresentação do site do Deputado Federal Marcio Macedo 

 

 
Disponível em http://www.marciomacedopt.com.br/. Acessado em 30 de julho de 2012. 

http://www.marciomacedopt.com.br/
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 O Vereador Emmanuel Nascimento tem também um site em que apresenta suas 

atuações políticas na sociedade e na Câmara de Aracaju. O site é atualizado com frequência. 

Dá ênfase aos seus projetos e realizações, destacando através de um mapa dos bairros, as 

ações e os projetos que teria viabilizado em diferentes lugares da cidade. No ícone sobre sua 

biografia faz uma breve referência sobre a sua formação como professor, mas em nenhum 

momento dá ênfase a categoria profissional ou ao tema Educação. Não se diz representante da 

profissão ou mesmo dá visibilidade a sua possível atuação sobre temas co-relacionados. 

Ressalta sua atividade nos bairros populares, principalmente relacionadas à infra-estrutura.  

 

Imagem 7 - Apresentação do site do Vereador Emmanuel Nascimento 

 

 
Disponível em http://www.emanuelnascimento.com.br/. Acessado em 14/08/2012. 

http://www.emanuelnascimento.com.br/
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 A Vereadora Rosangela Santana publica em seu site a sua atuação política em Aracaju, 

apresentando notícias e destaques de suas últimas falas realizadas nas sessões da Câmara 

Municipal. Recentemente (no início de 2012), mudou o layout do site. Passarei a falar do 

novo site, mas antes gostaria de realçar que, no antigo, os símbolos relacionados à profissão 

eram muito mais evidenciados, pois já na composição da página de apresentação, apareciam 

instrumentos estilizados que seriam comuns numa sala de aula: quadro negro, prancheta e 

folhas de caderno pautadas. Além disto, o fato de que, no site, a Vereadora utilizava o nome 

político com destaque à profissão, nomeando-se “Professora Rosangela”, reforçava uma forte 

associação de sua imagem à profissão.  

Atualmente, o site da Vereadora traz um novo formato, como pode ser observado na 

imagem abaixo, em que não há mais menção à “professora” no seu nome político. Agora, 

apenas, “Vereadora Rosângela” e o slogan “A coragem continua fazendo história”. 

Lembrando que, em entrevista, Rosângela sempre ressaltou sua origem humilde, seu trajeto 

profissional de dificuldades e a condição de gênero como elementos também importantes para 

sua politização. Ela enfatiza com tal slogan uma referência a ideia de continuidade, coerência 

e superação construídos no processo de seu percurso na política.    

 

Imagem 8 - Apresentação do site novo da Vereadora Rosangela Santana 
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Disponível em: http://www.vereadorarosangela.com/. Acessado em 14/08/2012. 

 

 

Embora em sua apresentação no novo site ela não mencione mais sua profissão, os 

textos publicados trazem notícias sobre sua atuação e são iniciados por “a Vereadora 

professora Rosangela Santana (...)”, fazendo que os eleitores relembrem a sua relação com 

profissão e também o seu papel na representação da categoria no espaço político. 

Recentemente, Rosangela ressaltou durante entrevista para esta pesquisa que a cada dois 

meses participa de um encontro chamado “Clube dos Amigos”, onde se reúnem os 

professores do município de Aracaju, destacando que sua relação com o magistério ainda é 

bastante efetiva.  

Ainda que presente, a menção à profissão não é mais a única ênfase de Rosângela 

sobre sua representação. Ela tem constantemente ressaltado em seu novo site outros 

compromissos, se colocando como representante de outras categorias sociais e projetos. 

Questões ligadas ao debate sobre inclusão social da população negra, dos deficientes, da 

mulher e da juventude são reiteradas através de notícias sobre suas atuações na câmara, 

fotografias de participação em eventos e passeatas, bem como através de ícones no site em 

que é possível acessar informações específicas sobre suas ações em cada uma destas áreas.    

A apresentação dos sites acima permite fazer algumas relações com o estudo de Scotto 

(1996), em que ela analisa as imagens nos panfletos de campanha eleitoral dos candidatos às 

eleições municipais no Rio de Janeiro, em 1992. Scotto (1992) destaca que o material 

http://www.vereadorarosangela.com/
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impresso não traz somente programas, como também acompanha a biografia do candidato que 

possibilita ser reconhecido e ser situado na sociedade. Aponta, também, que dificilmente os 

panfletos trazem fotografias de corpo inteiro, mas todos visam apresentar uma combinação de 

elementos distintos que buscam diferenciá-lo de outros candidatos. Tais características são 

também verificadas nos sites dos políticos, sendo que assim que acessamos o endereço 

eletrônico nos deparamos com as características descritas pela autora. Assim como os 

panfletos, a imagem de um site traz a “apresentação do candidato [neste caso, do político 

eleito], sua trajetória de vida, de seu rosto, de seu capital cultural, social e político” (Scotto, 

1992, p. 175), através do qual se tenta reforçar um elo pessoal e político com o eleitor. 

Todos os políticos estudados também utilizam redes sociais virtuais, principalmente, o 

Facebook. Através destas, procuram se manter em evidência política com apoios às 

manifestações públicas das categorias que dizem representar, e atualizam os eleitores sobre 

suas agendas, bem como destacam e convidam os internautas para eventos que estão por 

acontecer. Tal ferramenta se tornou também um instrumento de mobilização de discussão 

sobre a política e temas sociais polêmicos.  

 Nas eleições de 2012, dois políticos foram candidatos a reeleição para Vereador no 

município de Aracaju, Emmanuel Nascimento (Anexo 7) e Rosangela Santana (Anexo 8), e 

pela primeira vez o Facebook passou a ser uma das ferramentas através da qual também 

realizaram sua campanha eleitoral, publicando suas trajetórias (social, profissional e política), 

convidando os eleitores para participarem dos lançamentos de campanha, bem como 

apresentam as causas que defendem. Foi interessante observar, que a interação entre os 

candidatos e os eleitores acontecia através de diálogos virtuais e através de respostas aos 

convites e aos comentários sobre as participações dos políticos em eventos que estiveram 

presentes. Nas redes sociais, algumas pessoas demonstram apoio e outras criticam os 

candidatos. A quantidade de “amigos” em tais redes não se traduz igualmente em votos ou 

apoio irrestrito, mas possibilita que as pessoas interessadas tenham mais uma possibilidade de 

aproximação e aquisição de informações sobre os políticos.  
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3.3 Professoras e representação política  

   

Do grupo estudado, quatro são mulheres e este parece um aspecto relevante observado 

durante a pesquisa, principalmente quando também está em análise a questão da representação 

política e sua relação com a profissão de professor, já que no quadro de ocupações esta 

categoria é quantitativamente composta por uma maioria do sexo feminino, tanto no Brasil 

quanto no estado e Sergipe. Isto significa que o aumento da presença da profissão professor 

na ocupação de cargos eletivos nos últimos anos pode estar associado também ao crescimento 

da ocupação de cargos eletivos por mulheres e vice e versa, o que talvez possa ser uma boa 

questão a ser investigada com maior profundidade em outras oportunidades, pois este estudo 

demandaria mais tempo para trabalho de campo e novas leituras.  

Mesmo assim, foi através do material empírico que esta questão surgiu como 

relevante, a partir do momento em que coincidiram algumas formas de atuação política, 

discursos sobre representação e os itinerários do grupo estudado. O momento mais forte em 

que me dei conta destas relações foi durante a observação da sessão sobre o “Dia 

Internacional da Mulher” na Assembleia Legislativa de Sergipe. Naquela sessão estiveram 

presentes as quatro professoras pesquisadas e efusivamente assumiram uma representação de 

gênero, reforçando uma relação entre a profissão e a condição de mulher. Esta relação já 

vinha sendo apresentada por todas elas desde as entrevistas, principalmente nas falas de Ana 

Lúcia, de Conceição Vieira e de Rosangela Santana. 

8 de março é comemorado como sendo o Dia Internacional da Mulher. Várias 

manifestações públicas neste dia ressaltam o que seriam “conquistas” obtidas pelas mulheres 

em vários setores, assim como sua “participação na política”, e refletem sobre o “seu papel na 

sociedade”. Para registrar este dia, foi realizada na Assembleia Legislativa de Sergipe uma 

sessão solene em homenagem ao Dia da Mulher, no ano de 2012. O evento foi solicitado 

pelas Deputadas do estado de Sergipe: Angélica Guimarães, Ana Lúcia, Conceição Vieira, 

Maria Mendonça, Goretti Reis e Susana Azevedo. Além da presença das Deputadas, fez parte 

da mesa de honra a secretária-adjunta da Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres, 

Vânia Pereira. 
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Imagem 9 – Fotografia da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional da Mulher 

 

 
 

Foto: Maria Odília, da Agência ALESE 

 

O evento contou com a palestra da professora doutora Maria Helena Santana Cruz50, 

da Universidade Federal de Sergipe, em que proferiu um discurso que abordou o tema das 

lutas sociais das mulheres nas últimas décadas, apontando os principais marcos conquistados 

pela transformação da participação delas na sociedade. 

 A Deputada Estadual e também 1ª. Secretária, Conceição Vieira, iniciou a sessão 

agradecendo em nome de “todas as mulheres sergipanas” a presença de todos na “casa”. Em 

seguida, os Deputados João Daniel, Antonio dos Santos e Gilson Andrade usaram a tribuna 

para realizar suas homenagens. Flores e outros presentes foram entregues às mulheres que 

estavam na sessão. A Vereadora Rosangela Santana não estava presente, mas mandou 

entregar às pessoas que participavam da mesma sessão um material impresso referente à data, 

que traz o desenho estilizado de uma mulher negra e várias palavras de efeito procurando 

agregar significados à ideia de mulher, juntamente com uma frase de ordem reivindicando 

“respeito”.  

 

                                                             
50 Maria Helena é doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia; Professora Associada II do 
Departamento de Serviço Social, dos Doutorados e Mestrados em Educação da Universidade Federal de Sergipe; 
Coordenadora do NEPIMG/SE Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre a Mulher e Relações de 
Gênero na mesma universidade. 
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Imagem 10 – Panfleto Dia da Mulher 

 

  

 Foi uma sessão com manifestações inflamadas. Após a palestra da professora Maria 

Helena, as pessoas que estavam assistindo ao evento iniciaram suas inscrições para participar 

do debate. A Deputada Susana Azevedo foi a primeira a ter a palavra e agradeceu a presença 

da professora Maria Helena à sessão, enfatizando que ela trazia um estudo detalhado da 

problemática da mulher. Na sequência, a Deputada Goretti Reis também agradeceu a 

participação da professora e contribuiu dizendo: “Ouvimos aqui a história do movimento da 

luta da mulher que durante tanto tempo buscou galgar melhores posições na sociedade”, ainda 

apontou que a questão passa longe de ser guerra de sexos, mas sim a busca por salários dignos 

e espaços iguais. 

  A Deputada Ana Lúcia além de agradecer a presença da palestrante, fez colocações 

sobre nomes de mulheres que teriam se destacado socialmente em Sergipe, como, por 

exemplo, a professora, poetisa e pesquisadora Gizelda Morais, que, segundo Ana Lúcia, se 

destacou pelo seu trabalho na área da Educação. Ana Lúcia prosseguiu com um discurso 

relacionando Mulher e Educação, abordando a importância da inclusão de um conteúdo 

escolar que apresente aos alunos as contribuições da mulher na sociedade, desenvolvendo-se 

uma crítica pedagógica sobre a “cultura machista”. Sugeriu, ainda, que a palestra da 

professora Maria Helena fosse levada às escolas. Tais questões direcionaram meu olhar para 
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os sentidos enfaticamente apontados sobre a co-relação entre  profissão, gênero e 

representação política.   

 A partir dos dados das últimas eleições percebe-se que a participação da mulher em cargos 

eletivos em Aracaju e em Sergipe vem aumentando, porém ainda de forma lenta e desigual. O 

quadro abaixo apresenta um crescimento sensível nas últimas eleições para a Câmara Municipal 

de Aracaju.  

 
 

Quadro 13 – Mulheres Eleitas Vereadoras de Aracaju nas Últimas Eleições 

Eleições 1992 1996 2000 2004 2008 
Mulheres eleitas 1 2 3 2 4 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral 
  

 Nas seis últimas eleições para deputados de Sergipe, aparece a presença das mulheres 

a partir das eleições de 1994. Observo, através do quadro abaixo, que mesmo com uma 

presença discreta (em 1994 foram três mulheres eleitas) o número foi crescendo 

progressivamente e se estabilizou a partir de 2002. Hoje as mulheres representam 25% das 

Deputadas da Assembleia Legislativa de Sergipe.  

 

 
Quadro 14 – Mulheres Eleitas Deputadas Estaduais nas Últimas Eleições em Sergipe 

Eleições 1990 1994 1998 2002 2006 2010 
Mulheres Eleitas -- 3 4 6 5 6 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral 

 

 Ao analisar a quantidade de mulheres que assumiram o cargo de prefeita no estado de 

Sergipe, nota-se que elas estão presentes em 13 municípios, representando 18% das 

prefeituras nas eleições de 2008, uma proporção relativamente maior a das eleições de 2004, 

em que foram eleitas 9 prefeitas no Estado, significando 12% do total. A Confederação 

Nacional de Municípios (CNM)51 aponta que Sergipe é o segundo estado do país que 

proporcionalmente mais elegeu gestores do sexo feminino nas eleições de 2008.  

 Esses dados permitem observar que efetivamente as mulheres vêm assumindo 

importantes cargos políticos no Estado, porém desproporcionalmente em relação ao número 

de cargos assumidos pelo sexo masculino. Com relação a participação da mulher na política, 

algumas observações foram realizadas pelas professoras deste estudo, destacando dificuldades 

                                                             
51 Mais informações acessar http://www.cnm.org.br/images/stories/Links/08032012_prefeitas.pdf 

http://www.cnm.org.br/images/stories/Links/08032012_prefeitas.pdf
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e histórias de vida de superação e envolvimento com múltiplas causas, sem deixar de ressaltar 

cada qual ao seu modo, a questão da representação da mulher. 

O ponto de vista da Vereadora Rosangela Santana é que a sociedade teve grandes 

avanços e que foram as mulheres quem contribuíram de forma decisiva para que isso 

acontecesse. Para Rosangela, o espaço político é dos homens, mas as mulheres estão 

invadindo o seu espaço, e isso às vezes parece incomodar, pois a característica da história 

política de Sergipe é tradicionalmente masculina.    

A Deputada Estadual Conceição Vieira aponta que a política, por muito tempo, foi 

vista como uma coisa ruim para as mulheres, portanto foi muito difícil a inserção delas neste 

espaço. Declara que o fato de ter vindo de classes populares, ser mulher e ser negra foram 

fatores que dificultaram sua entrada na vida pública, embora espere que seu exemplo sirva de 

estímulo para outras mulheres ingressarem na carreira política. Ao mesmo tempo, reivindica 

ser “porta voz” das mulheres na política e na Assembleia Legislativa.    

A Deputada Maria Mendonça acredita que o quadro sobre a participação da mulher em 

vários espaços sociais está se transformando, pois o histórico relativo à inserção feminina no 

contexto brasileiro já demonstrara avanços. Segundo Maria, a mulher não pode se acomodar e 

deve buscar cada vez mais a igualdade de direitos. “O povo brasileiro demonstrou já ter 

assimilado que a mulher é capaz tanto quanto o homem, pois credenciou a figura feminina a 

ocupar o cargo mais importante do contexto político” (entrevista) disse, se referindo ao de 

Presidente da República. 

A Deputada Ana Lúcia diz que as mulheres já conquistaram muitos espaços, mas 

ainda há muitos desafios, pois na política se tem muita tradição familiar, e isto é um 

dificultador. Segundo ela, cabe às mulheres se politizarem e sugeriu que para isto elas devem 

participar de associações, sindicatos e inserirem-se nas escolas. A escola, segundo Ana Lúcia, 

é um espaço de convívio social a partir do qual se consegue inserir e ocupar lugares no espaço 

político institucional. Ana Lúcia está convencida de que a escola é o caminho pelo qual o 

envolvimento político acontece, principalmente por parte das mulheres, o que significaria 

dizer que com o avanço da escolarização se ampliam as possibilidades de inserção na política.  

No Brasil, diferentes ações afirmativas foram implantadas ainda no início dos anos 

noventa, com o objetivo de estimular a participação da mulher na política e construir um 

espaço público com maior presença de ambos os sexos. Vale mencionar que tais políticas de 

cotas foram implantadas antes pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT), nas suas estruturas diretivas e de representação (Ferreira, 2006). Ressalto 

que das quatro mulheres estudadas, três delas são oriundas do Partido dos Trabalhadores, 
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sendo que a Deputada Conceição Vieira chegou a ocupar a sua direção, a partir da projeção 

criada por tais debates sobre o tema no partido. 

 Ao observar o aumento da presença feminina nas últimas eleições em Sergipe e 

verificar o número de professoras no Estado, nota-se um desequilíbrio entre homens e 

mulheres em termos de representação nessas carreiras profissionais. Lembro que a profissão 

de professor é historicamente caracterizada como uma função feminina e a de político como 

masculina. São duas carreiras em que predominam estereótipos sobre o sexo. Os números 

demonstram que, de um lado, no total de 863 vagas para prefeitos e vereadores apenas 15,2% 

foram ocupadas pelo sexo feminino nas eleições de 2008, em Sergipe, enquanto que, por 

outro lado, no mesmo período havia um total de 22.164 professores do Ensino Básico, no 

Estado, com as mulheres representando 80% deles52.  Outra constatação realizada é que das 

prefeitas eleitas em 2008, em Sergipe, 23% são professoras. Na Assembleia Legislativa, das 6 

deputadas 50% são oriundas do magistério.   

Partindo da ideia de representação política, abordada no início do capítulo, vale 

destacar que ao falar da profissão e da carreira política, as professoras desta pesquisa também 

enfatizam que a questão do gênero é relevante quando se trata de dizer “em nome de quem” 

(Coradini, 2001) elas exercem seus mandatos. Cada uma a seu modo disse fazer política em 

nome dos professores e das mulheres.  

A Deputada Conceição Vieira destaca que em sua legislatura busca incentivar políticas 

públicas sociais que visam uma sociedade mais igualitária, incluindo-se aí políticas para as 

mulheres. A Vereadora Rosangela Santana declara que além de representar os professores, 

“representa as professoras” e ainda destaca: 

 

Toda a construção do movimento que eu fiz, eu descobri depois que foi muito 
corporativo porque eu não consegui falar de mulher, e a professora é mulher. 
A educação é feminina e para que a transformação da educação pudesse ser 
mais acelerada tem que mexer na cabeça da mulher. A mulher precisa se sentir 
empoderada na condição de profissional. (Entrevista) 

 
 
 Além de Rosangela apontar sua preocupação em “defesa das mulheres”, ela aponta 

também sobre a conclusão que chegou após entrar pela primeira vez na Câmara Municipal de 

Aracaju: 

                                                             
52 São professores: 17.812 (80%) do sexo feminino e 4.352 do sexo masculino (20%). Essas informações foram 
retiradas do censo dos professores realizado em 2007. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13596&Itemid=975, acessado em 10 
de outubro de 2012. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13596&Itemid=975
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Interessante que quando eu fui ser vereadora eu descobri mais que nunca que 
eu era negra. A Câmara é branca. O Parlamento é branco por essência. E lá eu 
fiquei muito negra. Então, hoje eu falo muito para esse nicho de mulheres que 
não estudaram, que ainda estão analfabetas, que seus filhos não têm acesso às 
universidades. (Entrevista)  

 
 

Em seu site, a Vereadora Rosangela destaca que durante os seus dois mandatos ela 

vem representando os filhos e filhas de trabalhadores, os afrodescendentes, os LGBT`s e as 

mulheres. Conclui apontando que representa os grupos que buscam respeito e igualdade.  

Também dizendo defender vários grupos sociais em Sergipe, a Deputada Estadual Ana 

Lúcia afirma que, além de representar a sua categoria profissional e buscar uma Educação 

Pública de qualidade, várias outras questões são prioridades políticas, como a “questão 

agrária”, a “questão ambiental”, a “questão dos diretos humanos”, da “educação e da cultura”. 

Destacou que no decorrer do seu mandato foram agregadas outras causas que ela passou a 

defender e representar, como, por exemplo, as comunidades tradicionais de quilombolas, de 

pescadores e a questão das catadoras de mangaba, com referência as chamadas 

“mangabeiras”, novamente ressaltando representar as mulheres. 

Também é importante levar em consideração que, durante toda a pesquisa, os políticos 

que mais enfatizaram seus envolvimentos com a profissão de professor foram as quatro 

mulheres. Sendo significativo que três delas passaram pela docência na Escola Pública e estão 

ligadas ao mesmo partido (PT), desde o início de suas carreiras políticas. Além disto, duas 

delas foram da direção de sindicatos de professores e se dizem representantes da categoria 

profissional também na política: Ana Lúcia e Rosangela. No entanto, as quatro enfatizam a 

questão da representatividade de gênero, bem como lembram constantemente do tema 

Educação na sua atuação política.    

 Para finalizar, Conceição Vieira iniciou seu engajamento político a partir de uma 

associação educacional local, ampliando seus interesses através de seu partido, e hoje diz 

representar “as mulheres” e outras questões sociais que envolvem “os jovens, os negros e o 

meio ambiente”. Rosangela Santana, embora assuma seu papel como professora e recorra a 

este como recurso político, ampliou-os agregando a representação de outros grupos que, 

segundo ela, sofrem algum tipo de exclusão e/ou preconceito na sociedade. Ana Lúcia, 

mesmo assumindo o compromisso de falar em nome das mulheres e de diferentes grupos 

sociais, é a política que mais enfatiza representar a categoria profissional e construiu um 

capital político através da participação no movimento sindical da categoria, que se consolidou 
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no decorrer de seus mandatos, sendo reconhecida pelo sindicato e por outros políticos como 

tal. Ana Lúcia e Rosangela são os exemplos mais acabados do que sugere Mendonça (2004) 

sobre a representação, pois parece que carregam com elas a imagem do grupo profissional ao 

qual dizem representar: os professores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o intuito de realizar uma análise que priorizasse as diferentes dimensões da vida 

social, apresentei no decorrer desta Dissertação vários aspectos de socialização (familiar, 

escolar, profissional, sindical e associativa) dos políticos pesquisados, que me permitiram 

perceber como eles adquiriram competências que propiciaram saberes específicos para 

ocuparem cargos eletivos, bem como construíram seus itinerários e afirmaram representar 

politicamente uma categoria profissional específica.  

Procurei realizar uma análise sobre o processo de participação e envolvimento de tais 

professores com a política que, posteriormente, foi mediada pela legitimação profissional e 

conjugada a um conjunto de saberes que foram sendo acionados em contextos específicos e 

estratégicos para a aquisição de um capital militante. Noto que elementos sociais e culturais 

de seus itinerários podem ser definidos como uma forma eficaz de promoção de suas ações, o 

que pode lhes garantir notoriedade e distinção num constante jogo de negociação política. As 

atividades realizadas no decorrer dos mandatos são estrategicamente organizadas para que 

sejam reeleboradas as formas de se manter contato com os eleitores. Por isso, foi essencial 

acompanhar, mesmo que parcialmente, diferentes rotinas da vida dos políticos. Foi preciso 

observar atividades nos gabinetes, sessões parlamentares, eventos promovidos, mas também 

os recursos de comunicação pelos quais dizem quem representam.  

A partir das entrevistas realizadas, conjugadas a outros materiais de análise, pude 

observar até que ponto a declaração de uma ocupação no cadastro do TSE tem relação com a 

representação política de determinada categoria. Embora os professores/políticos apresentem 

um trajeto profissional embasado no exercício docente ou escolar, percebi que as funções 

foram desempenhadas de formas muito variadas por cada um deles, o que não impediu que 

fosse possível perceber semelhanças em vários aspectos presentes em seus itinerários, que os 

tornaram aptos a entender o sentido do jogo político.  

A participação em movimentos sociais, iniciado ainda no movimento estudantil, 

descrito no itinerário dos professores: Ana Lúcia, Augusto Bezerra (no Grêmio escolar), 

Conceição Vieira e Márcio Macêdo, possibilitou uma socialização política que contribuiu 

para a aquisição de “saberes” iniciais essenciais. O envolvimento e engajamento em 

associações presentes no itinerário de Conceição Vieira e Emmanuel Nascimento; bem como 

a atuação no sindicato dos professores, como relatado pelas professoras Ana Lúcia e 

Rosangela Santana, são fortemente marcados como determinantes na condução à política 
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eletiva. O envolvimento em movimentos sociais presente no itinerário desses políticos 

possibilitou esboçar algumas das características em comum no contexto estudado.  

Embora seja possível identificar outras semelhanças entre o grupo, como, por 

exemplo, socialização familiar e política favorável presente no itinerário dos Deputados 

Augusto Bezerra, Ana Lúcia e Maria Mendonça, cada profissional apresentou um percurso 

próprio de inserção e ascensão na carreira docente, que possibilitou a apreensão de como as 

competências e as habilidades foram adquiridas neste período, e que foram sendo ressaltadas 

no decorrer da atuação profissional. Dos sete políticos estudados, tivemos um caso que 

apresentou a herança política familiar como determinante, credenciando a Deputada Estadual 

Maria Mendonça a assumir a função política que seu pai desempenhava no Estado. A 

profissão, no caso de Maria, parece ter sido um instrumento a mais, pois também através dela 

adquiriu habilidade técnica para assumir cargos administrativos, o que concedeu mais 

visibilidade e possibilitou ampliar suas relações, antes de partir para disputas eletivas. Lembro 

que Maria Mendonça ocupou seu primeiro cargo político, muito antes de sua formação como 

pedagoga. 

A partir das análises realizadas foi possível identificar duas modalidades de carreira 

política: uma modalidade composta por professores oriundos de movimentos sociais, sendo 

eles: Ana Lúcia, Conceição Vieira, Emmanuel Nascimento, Márcio Macêdo e Rosangela 

Santana; e a outra modalidade caracterizada por professores com influência política familiar, 

são eles: Augusto Bezerra e Maria Mendonça. As modalidades apresentam também outra 

característica comum, o grupo que faz parte dos movimentos sociais é composto por políticos 

filiados ao Partido dos Trabalhadores (5/7) e o outro grupo composto por políticos filiados ao 

Partido Socialista Brasileiro (1/7) e Democratas (1/7).  

Destaco que, embora duas professoras apresentem militância no sindicato da categoria, 

e isto foi fator determinante para suas inserções na política eletiva, outros fatores da 

socialização caracterizam de forma específica e diferenciada suas experiências, politização e 

disposições ao engajamento militante. Sendo que uma é oriunda de uma família humilde, pai 

analfabeto e mãe pouco escolarizada, e diz que foi preciso trabalhar desde muito cedo para 

ajudar nas despesas domésticas; a outra é de origem familiar com condições favoráveis, pais 

escolarizados e família politizada e viu a partir da prática social realizada pela família a 

necessidade de “lutar por uma educação de qualidade”. O traço comum é o longo itinerário 

militante voltado à profissão. 

Outra constatação é que, a partir do ensino universitário, 6 dos 7 políticos passaram 

pelo mesmo espaço de socialização em um mesma época, a universidade pública federal. Um 
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local de interação que lhes permitiu vivenciar o contexto das transformações sociais e 

políticas de transição da Ditadura Militar para a Abertura Democrática. Foi um momento de 

efervescência de debates e ações com os quais todos disseram terem se envolvido, por 

manifestações favoráveis à redemocratização do País. Condição que pode ter contribuído de 

forma significante no desenvolvimento pelo “gosto” por assuntos políticos, ou ainda, permitiu 

com que eles vivenciassem experiências importantes a sua formação pessoal como “jovens 

contestadores”. Dos 7 políticos estudados, 5 deles ressaltaram suas participações no 

movimento contra a Ditadura Militar.  

Sabe-se que as formas de construção da carreira política variam de acordo com os 

recursos individuais de cada um. São combinações de recursos sociais, culturais, profissionais 

e políticos, que têm como base a diversidade das relações sociais, que se convertem em 

competências próprias da esfera política. Mesmo assim, foi possível identificar algumas 

características mais gerais presentes nos itinerários estudados, como: atuação profissional 

intensa, engajamento militante e escolarização elevada.   

Para concluir, ressalto que há uma dimensão simbólica que parece ser explorada pelos 

políticos quando se trata de lembrarem do fato de serem professores. Em alguns momentos, 

eles ressaltam a ideia de compromisso social, de preocupação com a Educação, com a cultura 

e com as crianças e jovens; qualificativos associados corriqueiramente à profissão. Mesmo 

que a representação política de alguns deles não esteja exclusivamente relacionada à categoria 

profissional, a ocupação é somada às outras classificações como fator positivo na disputa de 

cargos eletivos. Todos os casos estudados recorreram à profissão de professor durante o 

mandato ou em época de campanha eleitoral, como forma de ampliarem seus recursos no jogo 

político.  
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ANEXO 01 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS POLÍTICOS 

 

Naturalidade, nasceu em: 

Filiação 

Profissão e escolaridade dos pais 

Formação escolar: Escolas de Ensino Fundamental e Médio  

Onde cresceu e passou sua infância, quem eram suas relações 

Onde realizou a Graduação e Pós-graduação 

Participação em movimento estudantil 

Como aconteceu sua aproximação com política  

Como foi a carreira profissional e a entrada na carreira política. 

Fez ou faz parte de algum sindicato  

Existe uma relação mais próxima com os professores, com o SINTESE, SINDIPEMA ou 
outro sindicato.  

Qual a relação entre a profissão “professor-educador” e a carreira política 

É servidor público do estado na área da educação, exerce atividade docente ou administrativa 
em alguma escola. 

Quais são as competências que considera legítimas para concorrer a cargos eletivos 

Qual a visão sobre a representação política, em nome de quem fala. 

Falar sobre a condição da mulher na política 

Com relação a família, como foi conciliar a vida política e família. 

Descrição do cotidiano  
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ANEXO 02 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ASSESSORES 

 

 

Nome  

Idade 

Formação escolar 

Experiências profissionais 

Como aconteceu a aproximação em atividades políticas 

Como aconteceu a aproximação os professores/políticos (através do que, quando e como 

surgiu o convite para trabalhar com eles) 
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ANEXO 03 
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ANEXO 04 

 

 

 

http://www.vereadorarosangela.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85:rosangela-
santana-e-homenageada-pelo-dia-do-professor&catid=4:noticias&Itemid=1 
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ANEXO 05 

 

 

 

http://www.mariamendonca.com.br/noticias.php?id=116 
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ANEXO 06 

 

 

 

http://www.cmaju.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4396:vereadores-sao-
homenageados-na-assembleia-legislativa-&catid=34:noticias&Itemid=50 
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ANEXO 07 

 

 

 

Disponível em: http://www.facebook.com/emmanuel.nascimento.900. Acessado em: 10/08/2012. 
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ANEXO 08 

 

 

 

Disponível em: http://www.facebook.com/rosangelasantana.santos.14. Acessado em: 10/08/2012. 
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