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8. NARRATIVAS DE TRAJETÓRIAS SOCIAIS NA AMAZÔNIA 

CONTEMPORÂNEA: DIALOGISMO E LUTAS DE SENTIDOS NOS 

MUNDOS DO TRABALHO 

 

Coordenadora: Lucieneida Dováo Praun 

 

Este projeto de pesquisa dialoga com o desenvolvimento de outro projeto, de 

extensão, ofertado e desenvolvido em 2019, durante a permanência da proponente como 

professora visitante na Universidade Federal do ABC (Ufabc). Tendo como público 

prioritário professoras e professores do ensino básico, o curso livre Trabalho, Educação e 

Precarização: fios (in)visíveis da sociabilidade contemporânea, teve como proposta de 

atividade final a entrega de relatos pessoais sobre as vivências no trabalho. A leitura desses 

textos, escritos em primeira pessoa, despertou o interesse desta pesquisadora em desenvolver 

um projeto de pesquisa que, ancorado em perspectiva multidisciplinar, pudesse explorar as 

relações entre as trajetórias e narrativas biográficas de docentes do ensino básico e as 

mudanças no conteúdo, significados e sentidos do trabalho no contexto da sociabilidade 

neoliberal (HARVEY, 2013; SENNET, 2012). 

De início, cabe destacar, conforme nos lembra Michael Heinrich (2018), que o olhar 

do/a investigador/a sobre trajetórias e narrativas individuais não se desdobra, 

necessariamente, em proposta de pesquisa que cultive uma perspectiva individualizante. Ao 

tomar como ponto de partida sujeitos cujas trajetórias são, em diferentes nuances, marcadas 

pelo exercício do magistério, por meio da narrativa de suas vivências e memórias, demarca-

se também uma compreensão de indivíduo que não pode ser explicado como alheio à 

sociedade, tampouco como mero desdobramento do meio em que se insere. Trata-se de um 

indivíduo cuja existência, em sua integralidade, só pode ser conhecida na relação com o 

mundo; de uma individuação que assume, conforme pondera Adorno (2008), papel mediador 

na conservação e reprodução da sociedade enquanto totalidade, ainda que reveladora de 

singularidades. 

Essas singularidades, expressas na constituição identitária dos seres humanos, são 

forjadas por meio de um permanente processo de interação social que encontra no trabalho, 

dada sua centralidade na vida social, um de seus aportes fundamentais (COUTINHO, 

OLIVEIRA, 2017). 

É, portanto, em base a essas premissas iniciais, que se desenha a pesquisa proposta. 

Busca-se, por meio das trajetórias e narrativas biográficas, evidenciar processos e mudanças 

históricas, assim como a natureza social das vivencias e memórias individuais, observando 
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o lugar assumido pelo trabalho para estas/es de professoras/es. Ao fazê-lo, pretende-se, no 

contexto dessa proposta, observar como se tecem as tramas que articulam um contexto 

histórico-social específico, de ascensão do neoliberalismo, a partir das vivências 

profissionais, de suas articulações discursivas, assim como das repercussões nos significados 

e sentidos do trabalho. 

A escolha do trabalho como fio condutor das trajetórias e narrativas biográficas 

remete, como já afirmado anteriormente, à sua centralidade socioeconômica, cultural e 

psíquica. Trabalho, nesta pesquisa, é tomado tanto em sua dimensão ontológica, como 

atividade mediadora dos processos de produção e reprodução da vida social e, 

intrinsecamente, do ser humano, como na sua forma assumida sob as distintas formações 

sociais. Nesta pesquisa, o interesse recai sobre a atual fase do capitalismo, a sociabilidade 

que dela se desdobra, seus imbricamentos com as mudanças no mundo do trabalho, nas 

experiências objetivas e subjetivas dessas/es trabalhadores/as (ANTUNES, PRAUN, 2015; 

DEJOURS, 2012; FRANCO, DRUCK, SELLIGMAN-SILVA, 2010; PRAUN, 2016). 

Enraizar histórica e socialmente o trabalho remete-nos também, portanto, a 

observar como a sociabilidade neoliberal se articula na dimensão discursiva. Parte-se da 

perspectiva de que o discurso é sempre resultado de uma interação discursiva que se realiza 

no mundo material. Dessa forma, o conhecimento e a consciência que se constitui sobre o 

mundo, e que encontra na linguagem e na palavra, entre outras formas de representação, seu 

elemento mediador, “é uma parte da existência”, sendo “uma de suas forças, [...] a 

capacidade de agir, de desempenhar um papel no palco da existência” (VOLÓCHINOV, 

2017, p 212). A ideologia, por sua vez, tal como a define Volóchinov (apud Santana, 2019, 

p.209), é “todo o conjunto dos reflexos e das interpretações da realidade social e natural que 

tem lugar no cérebro do homem e se expressa por meio de palavras [...] ou outras formas 

sígnicas” 

Dessa forma, é parte do processo de pesquisa a análise dos documentos oficiais que 

regulam a educação brasileira, buscando, por um lado, conhecer e analisar seu conteúdo 

ideológico (VOLÓCHINOV, 2017; SANTANA, 2019), constituído em diálogo com o 

contexto sociohistórico em questão, e, por outro, suas expressões nas situações cotidianas da 

atividade docente e no discurso destes professores e professoras.  

Dessa forma, ao se salientar as trajetórias e narrativas biográficas dessas/es 

professoras/es, busca-se por um lado, as possibilidades que essa dimensão da sociabilidade 

proporciona ao conhecimento das formas singulares de vivência, memorização e apreensão 

das experiências vividas; por outro, sua capacidade de colocar em evidência a natureza 
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sempre histórico-social das trajetórias individuais e das narrativas que delas se desdobram. 

Entende-se que as trajetórias e narrativas biográficas, tomadas por essa pesquisa como 

documentos, são capazes de revelar significados e sentidos sociais, conforme destaca 

Thompson (1992), do que foi dito e do não dito, o que foi ressaltado e o que foi minimizado, 

o que foi esquecido e o que foi lembrado. 

Thompson (1992), ao destacar as contribuições da história oral para a pesquisa, 

salienta as intersecções entre memória individual e processos coletivos. Essa é também a 

perspectiva que alinhava a pesquisa desenvolvida por Ecléa Bosi (1979). Nela, as memórias 

se entrelaçam à vida perpassada pelo trabalho, desnudando também a construção social da 

velhice. 

Parte-se também da premissa de que sociabilidade neoliberal vem alterando, nas 

últimas três décadas conteúdo, significado e sentido que homens e mulheres atribuem ao 

trabalho. Essas alterações, identificadas pela sociologia sob a expressão precarização do 

trabalho, extrapolam o fenômeno da fragilização de vínculos contratuais, do rebaixamento 

de direitos, e da degradação das condições objetivas de desenvolvimento da atividade 

laboral, incidindo também no esvaziamento do ofício, no sentido atribuído às profissões, na 

presença marcante do medo e de outras formas de precarização subjetiva do trabalho e da 

vida. Esse conjunto de alterações, como não poderia deixar de ser, também encontram 

expressão na linguagem. 

É diante desse conjunto de considerações que se colocam as questões que movem 

essa proposta de investigação. Como a sociabilidade neoliberal tem incidido no ofício 

docente? Qual a apreensão individual destas/es docentes quanto a estes processos? Como 

essas mudanças são expressas nas trajetórias e narrativas biográficas desses professores e 

professoras? Estas repercussões têm sido capazes de alterar, ao longo da trajetória de vida 

dessas/es professoras/es o conteúdo, sentido e significado atribuído ao trabalho? 

Acredita-se serem estas questões relevantes para a compreensão e problematização 

do ofício docente no contexto da sociabilidade neoliberal, seus imbricamentos com os 

projetos educacionais hegemônicos em curso e suas repercussões no ambiente escolar, assim 

como seus desdobramentos nos significados e sentidos assumidos pelo trabalho para 

estas(es) professoras(es). 

Pretende-se, como objetivo geral, conhecer, por meio das trajetórias e narrativas de 

professores da rede pública de ensino do estado do Acre, o lugar da atividade docente em 

suas vidas, desvelando as singularidades das experiências vivenciadas à luz das condições 

sociohistóricas que as perpassam, de forma a revelar seu significado e sentido social. Dentre 
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os objetivos específicos estão: analisar os documentos oficiais produzidos localmente no 

contexto das reformas educacionais recentes, observando sua dimensão ideológica e suas 

interrelações com associabilidade contemporânea; conhecer a incidência de políticas 

públicas de educação na atividade docente, observando suas repercussões no discurso desses 

professores e professoras; desvelar significado social das vivências e memórias individuais 

do e no trabalho, observando correlações entre significado e sentido atribuído ao trabalho 

em diálogo com marcadores geracionais e de gênero. 
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