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Resumo 

A partir de uma discussão sobre diversidade na escola, escolhemos uma temática 
pouco visibilizada pelos gestores e educadores em geral, que é a papel e a 
presença do funcionário não-docente no contexto escolar. Selecionamos o memorial 
como objeto de análise e o analisamos tendo em vista diversidade, espaço e ethos 
discursivo. Embora discriminados nas escolas e por educadores, que ignoram sua 
presença e mal sabem seus nomes, esses profissionais – porteiros/as, merendeiras, 
secretários/as escolares e vigilantes – reconhecem seus papéis de educadores e 
uma profissionalização parece ser importante para legitimar esse reconhecimento. 
Esperamos ter alcançado os objetivos propostos ao analisar o discurso do 
funcionário não-docente.  
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Abstract 

From a discussion about diversity at school, we chose a little viewed thematic by the 
managers and educators, that is the role and the presence of the not-professor 
employee in the school context. We selected the memorial as analysis object and we 
analyzed it taking into in account diversity, space and discursive ethos. Although 
discriminated in the schools and for educators, who ignore their presence and badly 
they know their names, these professionals – porteiros/as, merendeiras, 
secretaries/as escolares and vigilantes - recognize their papers as educators and a 
professionalization seems to be important to legitimize this recognition. We hope to 
have reached the considered objectives when analyzing the speech of the not-
professor employee. 
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O PROFUNCIONÁRIO AQUI CHEGOU 

E ESPERANÇA EU SENTI 

E DE ALEGRIA EU VOU VIVER 

UTILIZANDO O QUE EU APRENDI 

 

VOCÊ MARCOU NA MINHA VIDA 

CONTRIBUIU PARA A MINHA HISTÓRIA 

NÃO TEMEMOS MAIS O FUTURO  

POIS TUDO ISSO MUDA AGORA 

 

E EU! 

BUSCAVA TANTO MELHORAR 

BUSCAVA TANTO MELHORAR 

 

(Paródia escrita pelos alunos do Profuncionário/2009) 

 

1. Introdução 

 

 Este trabalho tem como tema um dos elementos da diversidade no espaço 

escolar e suas representações de si, ou ethe discursivos a fim de contribuir para a 

compreensão e respeito às diversidades, no contexto do Curso Gênero e 

Diversidade na Escola. 

Especificamente, temos como objetivos: a) analisar como a diversidade, 

embora constitutiva da pluralidade no contexto escolar, traduz-se em singularidade 

não percebida ou ignorada, e simplesmente chamando-a pela “alcunha” de suas 

funções: porteiro, merendeira, vigilante, ou simplesmente, serviços gerais, b) 

evidenciar que vivemos em um espaço escolar heterogêneo, multiforme e mesmo 

em seu interior, há marcas de discriminação com os funcionários não-docentes, c) 

entender o funcionamento lingüístico-discursivo do ethos discursivo como elemento 

de unidade textual-discursiva na dispersão do efeito-sujeito constitutivo desta 

representação de si, ou melhor, como ele se vê, mas como deixa pistas em sua 

produção escrita de como realmente ele é. 
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Percebemos a lacuna das categorias aqui abordadas até mesmo no material 

que nos foi distribuído no início do Curso GDE e tendo como ponto de partida 

nossas áreas de atuação como professores da rede estadual de Geografia, Biologia 

e Letras, primamos pela interdisciplinaridade no trato com as categorias diversidade, 

espaço e ethos discursivo, que são as subdivisões deste estudo. 

 

2. A diversidade cultural 

 

 A humanidade sempre teve reações instáveis pelas diferenças que percebiam 

entre si e os vários povos com os quais tinha contato. Principalmente pelas questões 

culturais, pois alguns atos culturais são abomináveis segundo a ótica de outras, o 

que caracteriza o etnocentrismo. Guerreiros invencíveis; viajantes; aventureiros, 

comerciantes; e elementos da tradição oral, relatavam a seus pares, desde a mais 

remota antiguidade, as exoticidades dos demais, tornando as reações eram e são 

variadas: desde o medo e a repulsa, até a curiosidade e o apreço (MAGGIE, 1996). 

“É constitutivo das sociedades humanas apresentarem um 
mecanismo diferenciador: quando o encontro de duas sociedades 
parece gerar um resultado homogêneo, em seu interior surgem 
diferenças significativas, que marcam as fronteiras entre os grupos 
sociais. Por outro lado, sociedades que estão em contato há muito 
tempo mantêm com zelo os elementos significativos de sua 
identidade.” (BRASIL, 1999) 
 

As diferenças são evocadas como argumentos para conflitos, muitos 

deles denominados como servos da divindade ao qual acreditam, e dessa forma 

inferiorizando os demais grupos. Para Silva (2000), sempre houve a arrogância de 

superioridade por parte de vários sujeitos inseridos em diferentes culturas e épocas. 

Nosso país não difere nesse aspecto, pois são comuns relatos de discriminação. No 

tocante aos funcionários de educação não-docentes, isto se dá predominantemente 

no discurso oral e significativamente reduzido quando o relato é escrito. 

 De acordo com Goffman (2002), os gregos criaram o termo estigma para 

se referirem aos sinais corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa 

boa ou má. Estes sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo e avisavam que o 

portador era um escravo, um criminoso, traidor, era uma pessoa que devia ser 

evitada, especialmente em lugares público. E assim, até hoje se estigmatizam todos: 

pela idade, cor, escolaridade, função.  
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 Segundo Goffman (op. cit), a estigmatização produz a desumanização, 

porque ninguém foi sempre velho, mas se torna velho. E como reage o 

estigmatizado? Para Goffman a “aceitação” (as aspas são do autor) é uma 

característica central da situação de vida do estigmatizado. Ele pode reagir de 

diferentes maneiras: 

1) “Corrigindo” seu defeito: o analfabeto vai buscar instrução; o homossexual faz 

psicoterapia; o deficiente físico ou as pessoas envelhecidas podem recorrer à 

cirurgia plástica (muitos idosos recorrem a tratamentos rejuvenescedores, 

expondo-se muitas vezes à ação de exploradores e charlatães). 

2) Dedicando grande esforço em atividades difíceis para sua condição física: um 

deficiente físico pode aprender a nadar (lembremos das paraolimpíadas), um 

cego escala montanhas e um idoso pode buscar na ginástica ou nos esporte 

certo destaque (lembremos também das olimpíadas de veteranos). 

3) Usando seu estigma para “ganhos secundários” como pretexto para suas 

dificuldades em várias áreas: Goffman relata o caso de um sujeito com lábio 

leporino que atribuía a esse fato suas dificuldades de relacionamento. 

Resolvido cirurgicamente o problema, essa pessoa constatou que muitas 

dificuldades do convívio social independiam daquele seu estigma. Também 

os idosos por vezes usam de modo oportunista falsa ou reais dificuldades 

características da velhice para obterem alguma vantagem das outras 

pessoas. 

4) Atribuindo aos sofrimentos impostos por sua condição uma sabedoria 

especial que deve transmitir às pessoas: o estigmatizado pode até julgar as 

pessoas normais como sendo limitadas para perceber as coisas. Muitos 

idosos pensam que apenas o fato de serem mais vividos lhes dá suficiente 

sabedoria para doutrinar as pessoas mais jovens. Sabemos que não basta 

acumular experiências de vida, é preciso realmente aprender com elas. 

5) Isolando-se em razão de sentimentos como desconfiança, depressão, 

hostilidade, ansiedade, inveja ou confusão: infelizmente, muitos idosos 

adotam essa literal saída do mundo, permanecendo isolados em suas casas, 

evitando o contato com parentes, vizinhos e amigos. 

As explicações sobre a diversidade humana sempre ressaltaram com 

mais ênfase os aspectos negativos e não deixam perceber que as semelhanças são 

maiores que as diferenças, chegando até mesmo ao absurdo de negar a qualidade 
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de “humano” aos demais povos, elegendo-os como uma classe inferior, 

insignificante ou descartável. 

Essa inferioridade é construída inicialmente na família, responsável pelos 

ensinamentos iniciais dos indivíduos, mas outras instituições de socialização como a 

Igreja e o Estado também reforçam essa ideia.  

Já no espaço escolar, os conflitos ultrapassam as questões educacionais 

relacionados ao ensino-aprendizagem. Fatores externos ultrapassam os muros 

escolares, a exemplo da diversidade, cabendo à escola usar mecanismos que 

contribuam para a valorização e respeito à diversidade. 

 

3. Espaço escolar 

 

Espaço, um dos objetos de estudo da Geografia, é constantemente utilizado 

como sinônimo para outras categorias nos estudos geográficos: como paisagem, 

lugar e território. Vejamos: 

O espaço é formado por dois componentes que se interagem 
continuamente: a) a configuração territorial, isto é, o conjunto de 
dados naturais, mais ou menos modificados pela ação consciente do 
homem, através dos sucessivos “sistemas de engenharia”; b) a 
dinâmica social ou conjunto de relações que definem uma sociedade 
em dado momento. (SANTOS, 1997, p. 111). 

Se compararmos o espaço escolar com a definição acima, a estrutura física 

seria apenas a configuração territorial, a presença dos alunos, pais e equipe 

administrativa representam as relações sociais que se processam no interior da 

escola e que dão vida ao espaço escolar. 

Ainda segundo Santos (1997, p. 71), o espaço é também utilizado em 

dezenas de acepções. Talvez se esteja configurando mais uma: o espaço escolar.  

A escola enquanto espaço de socializações complexas, revela cotidianamente 

a convivência de múltiplos atores sociais: professores (as), alunos (as), funcionários 

(as) administrativos e de apoio. 

Uma das características do espaço habitado é, pois a sua 
heterogeneidade, seja em termos da distribuição numérica entre 
continente e países (e também dentro destes), seja em termos de 
sua evolução. Aliás, essas duas dimensões escondem e incluem 
outra: a enorme diversidade qualitativa sobre a superfície da terra, 
quanto a raças, culturas, credos, níveis de vida etc. (IBIDEM, 40) 
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Embora tenha ocorrido uma elevação no grau de escolaridade dos 

funcionários não-docentes que ingressam no espaço escolar da rede pública 

estadual através de concurso público, há uma discriminação e exclusão no processo 

educacional, visto que representam os servidores com salários mais inferiores e com 

exigência de menor escolaridade.  

Os pontos mencionados acima são suficientes para promover a divisão e a 

segregação espacial entre os funcionários da escola. Na atualidade fala-se e luta-se 

por uma escola inclusiva, capaz de atender a todos, independente de cor/raça, 

religião, orientação sexual, idade entre outros, e as práticas discriminatórias 

continuam persistindo no âmbito escolar. 

O objetivo fundamental da escola é criar, reproduzir e defender ideias. Qual 

ideia a escola que não respeita e não valoriza as diferentes profissões, é capaz de 

reproduzir?  

O espaço escolar é um importante mecanismo no combate às desigualdades, 

mas enquanto não abolir a discriminação entre os sujeitos que a constitui, fica difícil 

contribuir para educar cidadãos capazes de respeitar e valorizar a diversidade, 

reconstruindo um Brasil mais justo e humano. 

A iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Sergipe em implantar 

política de formação continuada para funcionários não docentes é de fundamental 

importância para que estes compreendam ativamente sua importante participação 

na gestão escolar. 

De acordo com a LDB, é dever de toda a comunidade escolar participar da 

construção do projeto Político e Pedagógico (PPP), ou seja, garante que estes 

funcionários tomem ciência do funcionamento efetivo do espaço escolar. 

 

4. Profuncionário 

 

O Curso Técnico de Formação para os Funcionários da Educação – 

Profuncionário, embora não seja a primeira experiência na formação profissional de 
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funcionários da educação, é disposto nas Orientações Gerais (2008), como primeira 

política de governo, em Sergipe amparada pelo Estado em parceira com alguns 

municípios. Em maio do ano passado, as atividades docentes efetivamente 

iniciaram, após um período de formação (de 196 horas!!!) em parceria com o ex-

CEFET-PB, atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFPB, cuja 

qualidade deixou bastante a desejar. 

 

5. Ethos discursivo 

 

 Outra categoria de análise é relativa ao ethos discursivo, cujo interesse é 

mais de ordem prática (conforme o leitor pode perceber na análise realizada) do que 

um conceito teórico claro, conforme Auchlin (2001). 

 Maingueneau (2008, p. 15) nos diz que esta noção está ligada ao ato da 

enunciação, embora não se possa negar que o público (pathos), “também constrói 

representações do ethos do enunciador antes mesmo que ele fale”. 

 Qual imagem temos das pessoas que trabalham em escolas, mas que não 

são professores? Será que não temos imagens? Não é raro imaginar o espaço da 

sala dos professores com todos se tratando pelo nome, com livre circulação do 

diretor – que também é professor – e dos técnicos pedagógicos – que também têm 

formação em nível superior, geralmente em Pedagogia e raramente há a presença 

de um servidor não-docente? E onde estará ele? 

 Será que vocês sabem o nome de quem abre a escola, de quem cozinha 

entre os intervalos das aulas, de quem a limpa, de quem prepara alguma 

documentação para que profissionais assinem e de quem cuida dela enquanto 

estamos fora dela? Porteiro/a, merendeira, zelador/a, secretário/a, vigilante? Como 

eles se representam e se apresentam, já que na escola raramente a palavra lhes é 

franqueada? O leitor poderá se sentir angustiado por não ter as respostas para estas 

questões, mas se sentirá confortável por disponibilizarmos os mecanismos para esta 

reflexão. 
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6. Análise de memoriais 

 Nossa metodologia de trabalho foi a partir da escolha do objeto de estudo e 

das categorias a serem analisadas neste objeto. Escolhemos o memorial – principal 

instrumento de avaliação utilizado no Profuncionário – de um aluno do 

Profuncionário. 

Em relação ao memorial como gênero discursivo secundário e também como 

instrumental avaliativo, 

Espera-se que os momentos de reflexão e análise quando da 
construção do memorial contribuam para uma sedimentação e 
mudanças das representações, favorecendo um novo profissional 
para uma escola que proporcione um ensino mais qualitativo e 
inclusivo. (BERGER, 2009, p.33) 

 Dentre os memoriais produzidos individualmente, nossa equipe optou pelo de 

Augusto Francisco de Sousa4 (doravante AFS) por trazer à tona de forma mais 

explícita as três categorias abordadas neste estudo. 

 

6.1 Como a diversidade emerge 

Creio que com este curso terei outras oportunidades, visto que é um 
curso técnico, espero assim, muitas mudanças profissionais, 
inclusive a mudança de nível. (Materialidade discursiva a partir da 
apresentação no memorial de AFS)  

Percebe-se que a maioria absoluta dos ingressos no último concurso público 

da Secretaria de Estado da Educação (SEED) para o segmento não-docente, tem 

um nível de escolaridade bem acima do que foi exigido pelo edital, devido à falta de 

opção, sobretudo no interior do Estado, à concorrência elevada e à atração da 

efetivação no serviço público estadual, traz essa realidade ao mercado de trabalho. 

Esta opção não era comum há um tempo bem recente, no qual essas funções eram 

destinadas tradicionalmente às pessoas com menor escolaridade. 

                                                           
4 Nome fictício de um dos profissionais cujo memorial foi objeto de estudo. 
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Com isso se faz necessário refletir sobre a pluralidade e a forma que tais 

atores podem contribuir para a sociedade no local de trabalho e também o uso 

desses conhecimentos adquiridos. A interação com seus colegas, não só reforça o 

incentivo como também gera novos ciclos de amizades e proporciona um 

aprendizado que vai além do conteúdo pedagógico. Outra contribuição 

importantíssima é que com isso o discente conhece pessoas com outras 

características culturais e étnicas, com isso rompendo preconceitos que já tenha, 

conforme abaixo: 

O encontro presencial foi muito proveitoso para mim, conheci novos 
colegas e passei a me relacionar com outras pessoas... Tudo isso 
para mim é um aprendizado. (Materialidade discursiva ainda a partir 
da apresentação do texto de AFS) 
 

6.2 Como o espaço está representado 

/.../ é necessário ter mais abertura, mais democracia, que as 
decisões sejam mais democráticas, não fiquem restritas a uma única 
pessoa ou a um determinado grupo /.../ (Materialidade discursiva no 
memorial de AFS, ao ter entrevistado seus colegas de trabalho sobre 
o que precisa melhorar a atuação dos não-docentes nas decisões da 
escola) 

Para obtermos uma educação pública de qualidade é necessário 

descentralizar as tomadas de decisões, ou seja, torna-se necessário uma escola 

democrática e na opinião de AFS isto fica a cargo de “uma única pessoa” ou “um 

único grupo”. 

 
/.../ então, se ajudo no desenvolvimento da minha escola, se ajudo 
no planejamento da escola com meu trabalho, logicamente estou 
contribuindo para a formação cidadã ou mesmo do aperfeiçoamento 
da cidadania dos alunos. (Materialidade discursiva no memorial de 
AFS, ao analisar a relação competência no trabalho, valor e 
cidadania) 

Todos os funcionários da escola contribuem de alguma forma para formar 

cidadãos, dever da escola estabelecido por Lei, embora muitos achem que esse é 

um papel apenas do professor. O trecho destacado é uma evidência bem clara de 

que isso também acontece por parte do não-docente. 
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6.3 Como o ethos é representado 

 O texto é uma dispersão de sujeitos e o discurso uma dispersão de textos, 

para a linha francesa de Análise do Discurso. Transparece-se na apresentação do 

texto de AFS, diversas dessas marcas de dispersão, que constituem o seu ethos 

discursivo. 

 Inicialmente, ele se designa como “servidor estatutário”, cuja função é 

“executor de serviços básicos” e é desta posição que vai nos falar dentro do discurso 

pedagógico, seja em virtude desta sua posição seja porque a exigência lhe fora feito 

nesse domínio discursivo.  

 Demonstra-se esperançoso, como vimos anteriormente e é conveniente 

repeti-lo: 

/.../ pois acho que com este curso terei outras oportunidades, visto 
que é um curso técnico, espero, portanto muitas mudanças 
profissionais, como mudança de nível uma vez que serei técnico em 
infraestrutura /.../ (grifos nossos) 

 AFS refere-se a uma mudança funcional relacionada ao par servidor-

profissional, de aquele que serve para aquele que tem um status outorgado por um 

diploma, como os profissionais docentes na escola. 

É feita uma imagem de uma pessoa esperançosa, cujo despertar de outros 

objetivos e alcance de novos horizontes, é evidenciado, principalmente em relação à 

participação no curso, que venha a agregar não só conhecimento, mas também 

mudança de nível salarial. Mas também é alguém que “até algum tempo atrás, eu 

não me via mais como aluno numa sala de aula estudando, pensava que meu tempo 

já havia passado”. 

 Há explicitude de sujeito interativo apresentado por ele, conforme: 

/.../ conheci novos colegas, estou me relacionando com outras 
pessoas, e para mim tudo isso é um aprendizado, e o mais 
importante que é sentir o gosto de novamente sentar numa sala de 
aula, mesmo que seja só duas vezes por mês. 

 Há algo interessante quanto ao perfil dos ingressos neste curso 

profissionalizante: enquanto uns não estudam há bastante tempo, como é o caso de 
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AFS, outros são estudantes universitários e pós-graduandos e até mesmo 

especialistas, no tocante ao curso de infraestrutura, a esmagadora maioria é 

masculina, o que pode render uma boa discussão de gênero, mas essa mesma 

maioria não completou ainda os três anos de estágio probatório, ou seja, é oriunda 

do último concurso público realizado; o que justifica a esperança e seja um indicador 

para que reflitamos a condição de quem está há muito servindo ao Estado, mas não 

optou por fazer este Curso. 

 Esta mesma fábrica de esperanças e sonhos é demonstrada na materialidade 

discursiva a seguir: 

É muito gratificante, pois isso está despertando em mim uma vontade 
de voltar a estudar, quem sabe fazer um curso superior, que é meu 
grande sonho. Espero em DEUS que um dia eu consiga, mas 
também se não conseguir, não é o fim do mundo, e é por isso que 
este curso é muito importante para mim porque ele está despertando 
em mim outros objetivos, me mostrando que posso alcançar outros 
horizontes /.../ 

 Dessa forma, o sonhador AFS está de volta à sala de aula na esperança de 

melhorias5, a qual parece já ter sido olvidada pelos que estão no cargo há mais 

tempo. 

 O papel de educador é evocado por ele da seguinte forma: 

/.../ enquanto no curso somos os educandos, no trabalho somos 
também educadores, não-docentes, é claro; mas educadores, porque 
na realização de nossas funções faz parta a educação e instrução. 

 A apropriação deste discurso reflexivo em relação à função exercida por ele 

foi uma das metas que alguns tutores6 traçaram na execução de seus serviços para 

que a mudança no paradigma servo-profissional fosse alcançada. 

 O curso foi desenvolvido em módulos e um dos autores pôde acompanhar 

todo o eixo básico. Em relação a um destes módulos, o profissional (e a partir daqui 

                                                           
55 Durante o Curso (no DOU em 07/08/2009), foi publicada a Lei 12.014/09, a qual altera o art. 61 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a finalidade de discriminar as categorias de 
trabalhadores que se devem considerar profissionais da educação. 

6 Tutor é o nome que recebe o professor que trabalha/ou neste curso, tendo em vista a modalidade e 
a dinâmica de execução das tarefas demandadas por ele. 
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só nos referimos aos não-docentes como tal, tendo em vista seu discurso de 

mudança) demonstra-se inquieto:  

/.../ será que sou tão humano quanto pareço, ou mesmo quanto 
penso que sou, e através do estudo deste módulo espero descobrir e 
tirar essa dúvida. 

 Este sujeito da dúvida nos chama a atenção para o modalizador dever que 

permeia boa parte de seu discurso, o que nos faz sugerir certo moralismo em suas 

práticas linguajeiras e até mesmo acionais, o qual é encoberto em seu discurso de 

pacifismo (Maingueneau já nos chamava a atenção para o fato de o orador poder 

mostrar no discurso um ethos mentiroso): 

Devemos conviver com as pessoas com harmonia, clareza, 
humildade, devemos tratar as pessoas independentemente de como 
elas sejam como gostaríamos de sermos tratados, sem olhar os seus 
defeitos e engrandecer as suas virtudes, /.../ 

/.../ devemos respeitar os pontos de vista de cada um, talvez tenha 
sido a aula mais interessante até aqui neste curso, ao menos foi a 
mais interativa. 

 Mas isto não o desencoraja em suas expectativas apresentadas no início de 

seu texto, conforme podemos ler em seu depoimento: 

/.../ este curso está sendo uma experiência fora do comum ao menos 
para mim, espero que eu possa colocar em prática tudo o que estou 
tendo de aprendizado neste curso que ele sirva para alguma coisa 
interessante, e espero que não seja somente para ganhar um 
diploma. 

 O que mais estes profissionais esperam ganhar? 

7. Considerações finais 

 Diante da diversidade em que os profissionais não-docentes estão inseridos, 

devem-se valorizar suas potencialidades e incentivar a busca autônoma e contínua 

do conhecimento, mesmo que sejam necessários recursos públicos e afastamento 

remunerado para tal finalidade ou treinamento em serviço. 

O espaço, que deveria contribuir para rediscutir valores construídos 

equivocadamente, culmina em ajudar para a permanência do desrespeito ao Outro, 

considerando-o inferior em virtude da função ocupada. 
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O ethos discursivo do profissional não-docente é constituído como um 

depósito de esperanças de um efeito-sujeito esperançoso, interativo, sonhador, 

educador acima de tudo, pois é assim que ele almeja ser visto, embora se encubra 

em um simulacro pacifista e moralista. 

Para diminuir as discrepâncias/desigualdades, seria necessário que os 

profissionais fossem reconhecidos como educadores também pecuniariamente, 

outorgando-lhes o piso salarial de educador, sem o adicional de regência de classe, 

pois só com uma equidade entre trabalho exercido e remuneração percebida, as 

pessoas compreenderão sua diversidade e espaço respeitados, traga isto alguma 

contribuição ou não para reconstituírem seus ethe. 
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