
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC - SP 

 

 

 

 

 

 

 

Noemi Bianchini 

 

 

Distinção – efeito de trajetória social 
 

 

 

 

 

 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: HISTÓRIA, POLÍTICA, SOCIEDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2011 



 

 

ii

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC - SP 

 

 

 

 

 

 

 

Noemi Bianchini 

 

 

Distinção – efeito de trajetória social 
 

 

 

 

 

 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: HISTÓRIA, POLÍTICA, SOCIEDADE. 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
como exigência parcial para obtenção de título 
de Doutora em Educação: História, sob a 
orientação da Profª Drª Alda Junqueira Marin. 

 

 

 

 

São Paulo 

2011 



 

 

iii

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banca Examinadora 
 

_____________________________________ 
 
 

_____________________________________ 
 
 

_____________________________________ 
 
 

_____________________________________ 
 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 



 

 

iv

 
 

 

Agradecimentos 
 
 
A todos os que me guiaram durante este tempo de estudo. 
 
À Professora Doutora Alda Junqueira Marin por acreditar em minhas possibilidades 
como aluna de doutorado, pela orientação no momento certo e na medida certa, pelo 
carinho e respeito. 
 
Aos professores do Programa em Educação: História, Política, Sociedade agradeço 
pelas leituras, pelo debate, inquietações e desafios. 
 
Agradeço às professoras Cybelle e Regina pela contribuição e pela atenção dispensada a 
este estudo. 
 
Ao CNPq, pelo financiamento. 
 
À  Betinha pelo carinho e eficiência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

v

RESUMO 
 
 

O campo em que está inserido este estudo é o da Educação. O tema refere-se à 
escolarização e sofre recortes focalizando alunas-professoras que concluíram o Curso 
Normal Superior. Ao concluir o Mestrado, restaram inquietações a respeito da formação 
de algumas professoras-alunas e surgiram as questões inicias da pesquisa do Doutorado. 
Afinal, como se configuraria, realmente, o que, aparentemente, não se distinguia? Tendo 
como hipótese que as nuances observadas na análise das entrevistas com as professoras-
alunas no Mestrado e apresentadas no Capitulo 5, da dissertação (Bianchini,2005), 
encontravam-se ampliadas/diferenciadas nas alunas-professoras sujeitos do Doutorado, 
considerei que essas nuances poderiam ser pensadas como constituições singulares de 
habitus e o sucesso escolar não seria resultado de dom ou mérito para os estudos. 
Tomando como base para este estudo a Sociologia de Pierre Bourdieu, que nos 
privilegia com temas importantes para estudos no campo da sociologia da educação, 
destaquei aquele que nos leva a compreender os processos de produção de distinções 
sociais. Foram realizadas entrevistas com duas alunas-professoras que concluíram o 
Curso Normal Superior e receberam o Prêmio de Mérito e Louvor em solenidade de 
colação de grau em duas cidades do interior paulista. A análise dos dados permitiu 
compreender as práticas das alunas-professoras como produto de um sentido prático, 
como um “sentido do jogo” social e historicamente construído e incorporado como 
habitus, como disposições constituídas de capital específico, que lhes permitiu jogar o 
jogo social e escolar com distinção e que pode ter sido utilizado, ainda, como estratégia 
em busca de classificação e/ou reclassificação no espaço social em que estavam 
inseridas. 
 
Palavras-chave: distinção, sucesso escolar, habitus, illusio, capitais específicos 
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ABSTRACT 

 
 
The area where this study is inserted is Education. The theme refers to the school 
learning and suffers clippings focusing on students-teachers who concluded the Normal 
Superior Course. After completion of the Master Course, concerns remained about some 
teachers-students education, and the first doctorate research questions arose. After all, 
how would it configure, really, what apparently could not be distinguished? Considering 
the hypothesis that the nuances observed in the interviews analysis with the teachers-
students at the Master Course and presented in Chapter 5, of the dissertation (Bianchini, 
2005), were amplified / differentiated among the students-teachers components of the 
Doctorate, I considered that such nuances could be thought as peculiar constitutions of 
habitus and the school success would not be a talent result or merit for the studies. 
Using as a support for this study the Pierre Bourdieu Sociology, who favors us with 
important themes for studies in the educational sociology area, I highlighted the one 
who leads us to understand the social distinction production processes.  
Interviews were accomplished with two students-teachers who concluded the Normal 
Superior Course and received the Merit and Commendation Award at a graduation 
ceremony in two cities in São Paulo State country-side.  
The data analysis allowed us to understand the students-teachers practices as a practical 
sense product, as a "game sense" social and historically constructed and incorporated as 
habitus, as provisions constituted of specific capital, which allowed them to play the 
social and scholastic game with distinction and it may have been used, still, as a strategy 
in search of classification and / or reclassification in the social space in which they were 
inserted.  
 
Keywords: distinction, scholastic success, habitus, illusio, specific capital  
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Introdução 

 

 “A realidade social existe[...]nas coisas e nas 
mentes, nos campos e nos habitus, fora e dentro dos 
agentes” (Bourdieu, 2007) 
 
 

O campo em que está inserido este estudo é o da Educação. O grande tema desta 

pesquisa se refere à escolarização. Esse tema sofre recortes focalizando alunas-

professoras que concluíram a escolarização até o ensino superior por meio de um curso 

denominado Curso Normal Superior. 

Focaliza-se o sucesso escolar dessas alunas-professoras que, no momento da 

pesquisa, eram consideradas de camadas populares, mas com desempenho destacado 

diante das circunstâncias em que viviam.  

A questão que se apresenta, então, é compreender o que existe da sociedade - do 

social vivido e incorporado - na formação dessas professoras, que possibilitou um 

percurso diferenciado e o reconhecido sucesso escolar. 

Assim, cabe destacar e analisar a origem da condição de diferenciação 

apresentada no percurso escolar e profissional dessas professoras. O que, afinal, as fez 

seguir caminhos diferenciados em busca desse sucesso? Quais estratégias foram 

utilizadas e  com que objetivos?   

O interesse por tais questões surgiu ao final da dissertação de mestrado, 

(Bianchini, 2005). Tal pesquisa apresentou, aos interessados por estudos relacionados 

ao tema da formação de professores, os resultados de estudo realizado junto a 

professoras da Educação Infantil e das Séries Iniciais do Ensino Fundamental de uma 

região do estado de São Paulo.  

As professoras-alunas1, sujeitos do estudo, no momento da pesquisa, estavam 

concluindo o Curso Normal Superior oferecido nos moldes das Deliberações 12 e 13 do 

Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo (São Paulo,2001; São Paulo, 

1997)) que visavam formar, no âmbito do ensino superior, profissionais que já estavam 

                                                 
1 No mestrado me referi a elas como professoras-alunas, pois meu interesse era na formação das 
professoras, que no momento da pesquisa eram alunas de curso superior. 
Neste estudo, me refiro a elas como alunas-professoras, pois meu interesse é no percurso escolar das 
alunas, que no momento do curso superior, já exerciam a profissão docente. 
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no exercício da função docente nos anos iniciais da educação básica de acordo com os 

Artigos 62, 63 e 87 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº 9394/96. 

(Brasil, 1996). 

Um dos pontos que mais se destacou e concedeu relevância àquela pesquisa, foi 

a verdade escancarada pelas professoras-alunas sobre suas necessidades e lacunas de 

formação em relação à leitura, à linguagem oral e à escrita, principalmente porque o 

manejo da linguagem pode ser considerado também um instrumento de poder 

simbólico. Em contrapartida, a falta de domínio do código linguístico, do manejo e 

interpretação da palavra, pode ser considerado como um dos responsáveis pela exclusão 

do agente social em diversas circunstâncias, incluindo, as grandes discussões políticas e 

sociais de um país. 

Ao concluir o mestrado, restaram inquietações a respeito da formação de 

algumas professoras-alunas e surgiram as questões iniciais da pesquisa do doutorado. 

Afinal, como se configuraria, realmente, o que, aparentemente, não se 

distinguia?  

Apesar de terem convivido no mesmo contexto social, de terem frequentado 

cursos do mesmo tipo e de, aparentemente, possuírem as mesmas características sócio-

econômicas, culturais e sociais de suas colegas de curso, que apresentavam tantas 

dificuldades (Bianchini, 2005), as alunas-professoras, sujeitos do estudo aqui relatado, 

apresentaram um desempenho diferenciado, distintivo, que contribuiu para que se 

destacassem a ponto de receberem, em solenidade de formatura do Curso Normal 

Superior, o Prêmio de Mérito e Louvor Acadêmico de suas turmas a elas atribuídos pela 

instituição que as formou. 

Contextualizando o campo da Educação no Brasil 

Neste item são apresentados alguns dados relativos ao cenário da educação 

superior no que se refere aos alunos que a ela tem acesso após percurso da escolaridade 

de nível básico. Também foram acrescentados alguns dados relativos ao universo 

composto por professores brasileiros e a inserção das professoras desta pesquisa nesse 

conjunto. 

Quem são e em que instituições estudam os alunos de cursos superiores no 

Brasil 

Ao iniciar esta apresentação cabe justificar que o contexto apresentado é o do 

aluno brasileiro e não o do professor, pois, o que perseguimos ao estudar essas 

professoras é o percurso que realizaram como alunas. 



 15

O Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) – quando ativado,  mede os níveis 

de alfabetismo funcional da população brasileira adulta. O objetivo do Inaf é oferecer, à 

sociedade, informações sobre as habilidades e práticas de leitura, escrita e matemática 

dos brasileiros entre 15 e 64 anos de idade, de modo a fomentar o debate público, 

estimular iniciativas da sociedade civil e subsidiar a formulação de políticas nas áreas 

de educação e cultura. A pesquisa é realizada pelo Instituto Paulo Montenegro que, em 

parceria com o IBOPE, vem trabalhando com objetivos educacionais, desde 2000. 

A pesquisa realizada pelo Inaf  em 2001 (Inaf, 2001) foi publicada com dados 

relativos a análise realizada pelo IBOPE que entrevistou 2 mil pessoas, pertencentes a 

todas as classes sociais, com idade entre 15 a 64 anos, em todo o Brasil. O objetivo 

dessa pesquisa foi analisar as habilidades de leitura e escrita. Os dados foram coletados 

por meio da aplicação de teste e complementadas com opiniões dos próprios sujeitos 

quanto às suas capacidades e disposições em relação à leitura e à escrita. Os dados, 

resultantes dessa pesquisa, mostraram que 9% da população brasileira, na faixa etária 

estudada, encontravam-se na situação de analfabetismo. As pessoas alfabetizadas, por 

sua vez, foram classificadas em três níveis: 31% da população estudada foi classificada 

no nível rudimentar de alfabetismo, ou seja, conseguem retirar uma informação 

explícita apenas em textos muito curtos; 34% no nível básico que conseguem localizar 

uma informação não explícita em textos de maior extensão e 26% no nível pleno de 

alfabetismo, que é capaz de ler textos mais longos, localizar mais de uma informação e 

estabelecer relações entre diversos elementos do texto. 

O mesmo Inaf, em 2004 (Inaf, 2004), em pesquisa realizada quatro anos após a 

relatada acima, demonstra que a situação dos entrevistados que atingem o nível pleno de 

habilidade de leitura e escrita não teve evolução significativa, ou seja, apenas um em 

cada quatro jovens e adultos brasileiros consegue compreender totalmente as 

informações contidas em um texto e relacioná-las com outros dados. 

Contudo, segundo dados do Inep, (Brasil, 2000, p.41) “existe um grupo de 

estudantes pobres e muito pobres que estão conseguindo ultrapassar barreiras ao longo 

de suas trajetórias escolares” . Portanto, oficialmente se detecta a existência de alunos 

que, por alguma(s) razão(ões) ou apresentam resultados que extrapolam ou contradizem 

a expectativa de fracasso generalizado da população antes não escolarizada. 

No outro conjunto de dados verifica-se o Boletim de Estudos Educacionais do 

Inep intitulado Na Medida - n° 3 (Brasil 2009) apresenta dados educacionais e descreve 

as mudanças promovidas no Censo Escolar da Educação Básica. Um dos textos do 
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documento traz um estudo sobre o perfil de jovens de 17 a 20 anos que optaram pela 

carreira do magistério. Os números são resultado de análise dos dados do questionário 

socioeconômico respondido por eles ao participarem do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem).  

De acordo com o documento, 25 % do total de jovens que fizeram a prova do 

Enem em 2007, ainda não havia escolhido a profissão que pretendiam seguir, contudo, 

dos que já tinham feito a escolha, 5,2% dos estudantes optaram pelo curso de 

Pedagogia. O perfil dos estudantes que  desejam ser professores no Brasil é constituído, 

em sua maioria, de mulheres que sempre estudaram em escola pública, com renda 

familiar de até dois salários mínimos.  

Quando observados os dados em relação à escolaridade dos pais, os resultados 

demonstraram que a maioria das mães nunca estudou e, se estudou, apenas concluiu a 4ª 

série do Ensino Fundamental.  

Em relação aos resultados obtidos na prova do Enem, a maioria desses 

estudantes obteve nota abaixo de 20, num total de 80 pontos. Além dos dados aqui 

apresentados, outros textos do boletim “Na Medida” (Brasil, 2009) complementam e 

caracterizam o perfil dos estudantes brasileiros. 

Simultaneamente, neste contexto, novas políticas embasam a ampliação de 

cursos superiores para suprir a demanda por vagas nesse âmbito e dados sobre a 

progressão do número de matrículas no ensino superior são apresentados pelo 

Ministério da Educação.(Brasil, 2004) 

No Censo da Educação Superior 2007, (Brasil, 2009) é possível observar de que 

maneira o problema revelado nos documentos citados acima (Brasil, 2000, 2004) vai 

sendo solucionado, pois, em relação ao ano de 2006, o aumento da proporção de 

matrículas em período noturno, foi de 5,7%, certamente de alunos trabalhadores. E, o 

maior crescimento de matrículas, que foi de 6,0%, foi observado entre as instituições 

privadas de ensino superior, conforme a Tabela 1 

 

Tabela 1. Evolução do número de matrículas por categoria administrativa, segundo o turno  

 Brasil – 2002-2007  
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A quantidade de concluintes em educação a distância, também apresentou um 

aumento significativo de 15,5% em relação ao ano de 2006, com 5.992 concluintes a 

mais. Em 2007, tendo por base o ano de 2006, o total de ingressantes no ensino superior 

em cursos oferecidos a distância, apresentou um aumento de 42,4%. (Brasil 2009). O 

mesmo estudo revela, ainda, que entre, 2002 e 2007, a oferta de cursos de Pedagogia 

subiu 85%, ou seja, passaram dos 1.237 para 2.295.   

Em análise apresentada por Silva Júnior (2002) e Lima (2003) verifica-se que a 

expansão do uso do Educação a Distância – EAD, se deu, principalmente, nos cursos 

oferecidos para a formação superior de professores que atuavam ou atuarão na 

Educação Básica, exatamente os mesmos tipos de cursos a que tiveram acesso as alunas 

deste estudo.  

Breve perfil dos professores brasileiros 

Paralelamente, um estudo quantitativo, publicado pela UNESCO (2004, p.67) 

sobre o Perfil dos Professores Brasileiros, no qual 5000 professores entrevistados, 

responderam à pergunta “Atualmente, com qual classe social o(a) sr.(a) se identifica?”  

verifica-se que 80,5% dos professores com renda familiar mensal de até dois salários 

mínimos responderam que pertencem à classe social média baixa e baixa.  

Os dados coletados por meio de questionário, e analisados no mestrado 

(Bianchini, 2005) apresentaram resultados semelhantes, ou seja, 92% das professoras-

alunas que responderam à pergunta “Como você classifica sua classe social? Baixa, 

média baixa, média alta, alta?”, consideraram pertencer a classe baixa e média baixa, 

conforme Tabela 2 

 

Tabela 2. Proporção de professoras-alunas, segundo a percepção da fração de  
classe à qual pertencem 

Fração de classe *º de respostas % 
Baixa 28 07 
Média baixa 349 85 
Média alta 28 07 
Alta 01 00 
Sem resposta 04 01 
Total 410 100 

Fonte: Pesquisa realizada com as alunas do CNS – Pólo Araraquara 2004 (Bianchini, 2005) 
Pergunta: Como você classifica sua classe social? Baixa, média baixa, média alta, alta? 

 

Knoblauch (2008); Penna (2007); Pereira (2005); Sambugari (2005, 2010); 

apontam dados semelhantes sobre o perfil dos professores brasileiros que atuam e 

pretendem atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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Esses resultados de pesquisas revelam que, realmente, estudantes de camadas 

populares estão ultrapassando as barreiras ao longo de suas trajetórias escolares, como 

as alunas-professoras deste estudo, mas, para isso, têm frequentado cursos noturnos, em 

escolas privadas ou em ensino oferecido a distância, e o curso de Pedagogia tem sido o 

mais procurado.  

A formação para atuar na profissão docente, no que diz respeito às lacunas em 

relação aos conhecimentos necessários para atuar nas salas de aula da educação básica, 

também tem sido foco de pesquisa Bianchini (2005), Penna (2007), Sambugari, (2005) 

entre outros, apontam realidades similares às identificadas em estudos realizados por 

Marin e Giovanni (2007), Giovanni e Marin (2008). 

Em pesquisa levada a efeito em 2004 e 2005 com 28 alunos concluintes de 

Curso Normal Superior privado, de instituição do interior paulista, Marin e Giovanni 

(2007) orientaram-se pelo questionamento das consequências na e da formação de 

estudantes que iriam atuar como docentes nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Os dados foram coletados por meio de dois instrumentos: no primeiro, três 

questões extraídas do Inaf/2001 e Enem/2004 (Montenegro, Masagão, Nunes, 2001; 

Brasil, 2004), “exigiam duas respostas escritas para demonstrar compreensão de leitura 

de notícias de jornal, estabelecer relações entre texto e imagens, bem como justificar 

escolhas entre alternativas apresentadas”.  

 O segundo instrumento, extraído do Provão de Pedagogia/2003. (Brasil, 

2001/2003) foi composto por 

uma questão que incidia sobre Metodologia do Ensino de Língua 
Portuguesa e exigia duas respostas, focalizando a relação entre escola 
e leitura, e solicitava, de um lado, identificação das idéias presentes no 
texto e descrição de atividades de sala de aula para estimular e tornar 
fecunda essa relação e, de outro lado, avaliação da adequação da 
resposta de uma criança em tarefa de compreensão da função social da 
escrita, atribuição de nota ou menção e sua justificativa. (Marin, 
Giovanni, 2007) 

 
Como resultados foram constatados problemas de expressão escrita com grande 

incidência de palavras erradas como, por exemplo, "estam", "trez", "atravéz" ou "fazes", 

em lugar de "estão", "três", "através", "fases" e, ainda, frequentes erros de acentuação, 

pontuação e concordância verbal e nominal. 

Outra questão, também extraída de documentos oficiais de avaliação (Brasil, 

2003), exigia dos formandos,  

a leitura da situação descrita, a compreensão do que se pedia na 
instrução, a articulação desses dois elementos com os conhecimentos 
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adquiridos sobre a função social da escrita no processo de 
alfabetização, julgando a correção, ou não, do que o aluno citado na 
questão havia feito (Marin, Giovanni, 2007)  
 

e, novamente, os resultados apontaram o despreparo dos futuros professores para 

avaliar uma situação real, pois não conseguiram identificar e analisar as dificuldades 

expressas na produção escrita a eles apresentadas. Para Marin e Giovanni (2007, p.12) 

ficou evidente, nos resultados dos estudos, a relação entre as dificuldades dos 

formandos com a língua escrita e a sua incapacidade de detectar os erros das crianças. 

Eles não sabem o que é correto. Sua relação com a expressão escrita é precária, 

carregada das marcas da oralidade oriunda de suas condições sociais de vida . 

Ao final, as autoras concluem, entre outras coisas, que 

o capital cultural veiculado pela ação da escola, no caso dos 
formandos, não lhes permitiu superar totalmente o capital cultural 
familiar, ou seja, as esferas escolares que compuseram a trajetória 
escolar desses alunos não foram incisivas para a aquisição de 
disposições duráveis no uso da língua, na leitura e na expressão escrita 
com correção. Ou seja, não lhes permitiram adquirir o capital cultural 
objetivado por excelência, que é a escrita correta. (Marin, Giovanni, 
2007, p.14). 
 

Outro artigo, apresentado, pelas mesmas autoras (Giovanni e Marin, 2008), no 

VI Colóquio Luso Brasileiro sobre Questões Curriculares, tinha como objetivo 

compreender o que as futuras professoras conheciam sobre os componentes curriculares 

que deveriam ensinar nos quatro primeiros anos do ensino fundamental e se tinham o 

domínio de suas metodologias.  

As alunas, mesmas do outro estudo, do terceiro ano do Curso Normal Superior 

presencial de uma instituição universitária do interior do Estado de São Paulo, já 

referidas, eram oriundas de famílias de pais e mães trabalhadores assalariados, sem 

nível superior e egressas de escolas públicas. 

Os dados coletados por instrumento construído pelas autoras e respondidos por 

28 alunas era composto de oito questões divididas em duas partes: a primeira com seis 

questões relativas à Metodologia do Ensino e a segunda com duas questões objetivava o 

trabalho de professores em outros órgãos escolares, para além da sala de aula. 

Os resultados constantes do texto de 2008 apontaram o Ensino da Escrita e o 

Ensino de Ciências como as áreas mais frágeis na formação, pois as 20 alunas que 

responderam a questão sobre a função social da escrita, erraram suas respostas, e das 14 

que deveriam identificar a concepção do ensino de Ciências e relacionar com 

metodologia descrita, apenas duas acertaram. 
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As demais áreas também foram consideradas como frágeis, pois apenas um terço 

das respostas sobre ensino de leitura, metade das respostas sobre ensino de Matemática  

e um quarto das respostas sobre ensino de História foram consideradas integralmente 

corretas.  

Apenas seis alunas, entre as vinte e oito, identificaram as relações entre escola e 

leitura e foram capazes de apresentar e descrever uma atividade interessante de leitura 

para ser desenvolvida em sala de aula. 

Resultados semelhantes foram constatados na pesquisa por mim realizada no 

Mestrado (Bianchini, 2005), pois os capítulos apresentados permitiram evidenciar as 

manifestações das professoras sobre ausências de conhecimentos de base da 

escolaridade. Tais ausências representavam lacunas de formação quanto ao capital 

cultural fundamental para o exercício da profissão e, ao final do estudo foi possível 

comprovar a validade da hipótese inicial também no que tange às relações de tais 

lacunas com as condições estruturais em que viveram em sua infância, relações 

problemáticas com o conhecimento e habilidades de base em família, e não supridos 

integralmente na trajetória escolar.  

O estudo que hora se apresenta não é um estudo comparativo. Os dados aqui 

apresentados, portanto, são para explicitar o cenário em que estão localizadas as alunas-

professoras deste estudo. Diante desse contexto e como já dito anteriormente, em cada 

sala de aula do Curso Normal Superior, pelo menos uma aluna se destacava nos estudos 

e na relação com o conhecimento e, esta distinção, foi reconhecida com o prêmio de 

Mérito e Louvor atribuído pela instituição de ensino em que estudavam, no momento da 

formatura. Isto me instigou a pesquisar, para compreender, o que havia na formação 

pregressa dessas primeiras alunas, que proporcionou a elas percurso diferenciado, que 

as levou ao sucesso escolar tão marcante, uma vez que algum sucesso essa população, 

anteriormente descrita, também obteve na direção da expansão da escolaridade, embora 

sem a garantia do domínio dos conhecimentos compatíveis. 

Essa inquietação levou à busca de referência de estudos realizados com 

preocupações similares. 

Sucesso escolar: tendências de análise 

A partir da divulgação de relatórios finais quantitativos, resultado de grandes 

pesquisas desenvolvidas pelo governos inglês, americano e francês (Aritmética Política 

Inglesa, Relatório Coleman – EUA, Estudos do INED – França) ao final dos anos de 
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1950, ocorre, nos anos de 1960, uma crise profunda da concepção de escola e uma 

reinterpretação radical do papel dos sistemas de ensino.  

A mudança no foco analítico sobre a educação, naqueles países, torna imperativo 

reconhecer os efeitos inesperados da massificação do ensino e revela que o desempenho 

escolar não dependia, tão simplesmente, dos dons individuais e do mérito, mas da 

origem social dos alunos tais como classe, etnia, sexo, local de moradia, entre outros. 

Na França, quem proporciona esse novo modo de interpretação da escola e da 

educação é Pierre Bourdieu e, segundo Nogueira & Nogueira (2002, p.17) 

O que Bourdieu propõe nos anos 60, diante desse acúmulo de 
“anomalias” do paradigma funcionalista – para usar os termos de 
Kuhn – é uma verdadeira revolução científica. Bourdieu oferece-nos 
um novo modo de interpretação da escola e da educação que, pelo 
menos num primeiro momento, pareceu ser capaz de explicar tudo o 
que a perspectiva anterior não conseguia. Os dados que apontam a 
forte relação entre desempenho escolar e origem social e que, em 
última instância, negavam o paradigma funcionalista, transformam-se 
nos elementos de sustentação da nova teoria. A frustração dos jovens 
das camadas médias e populares diante das falsas promessas do 
sistema de ensino converte-se em uma evidência a mais que corrobora 
as novas teses propostas por Bourdieu. Onde se via igualdade de 
oportunidades, meritocracia, justiça social, Bourdieu passa a ver 
reprodução e legitimação das desigualdades sociais. 

 

Entretanto, após algum tempo analisando a escola dessa perspectiva teve início a 

perspectiva da análise de situações como as detectadas pelas estatísticas brasileiras 

apresentadas anteriormente, isto é, alunos que apresentam bons resultados, diferente do 

esperado.  

Foi na França, exatamente, que surgiu um estudo bem divulgado sobre esse 

tema. Lahire (1997) apresentou, no livro Sucesso escolar nos meios populares, as 

razões do improvável, resultados de estudos realizados com objetivo de compreender o 

sucesso escolar como possibilidade de configurações singulares de relações de 

interdependência. O estudo, que teve como metodologia a descrição etnográfica, no 

quadro de uma antropologia da interdependência de elementos que configuram 

realidades singulares, privilegiou 26 casos de cruzamento de configurações familiares 

específicas e de relações e práticas na escola a partir de análise das condições e 

disposições econômicas, das formas familiares de cultura escrita, da ordem moral 

doméstica, das formas de exercício da autoridade familiar e dos modos familiares de 

investimento pedagógico. Como resultado foi possível observar fenômenos de 

dissonância e consonância entre essas duas instâncias. Esse estudo pode ser considerado 



 22

como uma abordagem sociológica apoiada em conceitos como de relações complexas 

presentes na realidade social como redes de interdependência de configurações 

singulares, ou seja, de um homem socialmente construído com características de 

personalidade, forma de pensar, de se comportar, constituídas nessas relações, produtos 

de socialização passada, de tempo e ocasiões favoráveis para produzir efeitos sobre uma 

socialização.  

Esses estudos de Lahire revelaram a importância de se considerar as relações de 

interdependência, como por exemplo, as ações de um avô, de um irmão, de um tio, de 

um professor, de uma série de pessoas, ou ainda, a possibilidade de existência de um 

projeto, de uma intencionalidade familiar ou de estratégias de superinvestimento 

inteiramente dirigidas para a escola, mesmo que não tenham sido colocados em prática 

de forma consciente e intencional.  Para ele as análises dos diferentes estilos de “êxito” 

escolar que estão relacionados a uma relativa heterogeneidade de modelos de sucesso 

escolar - por meio do ofício de aluno ou de desempenhos brilhantes, por meio de 

qualidades literárias ou científicas, em uma forma “tímida” ou “arriscada”, “rigorosa” 

ou “criativa”, entre outras - não podem desconsiderar as múltiplas combinações 

possíveis, sempre específicas, entre as dimensões moral, cultural, econômica, política, 

religiosa. Assim, diz ele “para se passar da linguagem das variáveis à descrição 

sociologicamente construída das configurações sociais é necessário uma conversão 

consciente do olhar sociológico”.(Lahire, 1997, p.31) 

Quase na mesma época desse estudo de Lahire, que foi divulgado inicialmente 

em 1995, mas com base inicial de estudos em 1990, surgiu outro estudo realizado na 

França sobre o sucesso escolar de alunos que atingiram o ensino superior feito por Jean 

Paul Laurens (1992) intitulado “1 sur 500: la réussite scolaire em milieu populaire”. 

Nesta pesquisa o autor procurou encontrar razões que definissem trajetórias bem 

sucedidas nos meios populares, ou seja, o autor procurou compreender qual a razão para 

que 1 entre 500 dos filhos de operários conseguissem concluir o curso superior de 

engenharia, na França. Considerou, nesse estudo, que o título de engenheiro era 

resultado de um forte investimento familiar sistemático e de um conjunto de práticas 

coerentes diante da escolaridade dos filhos. Assim, a ambição e determinação de vencer, 

aliadas às práticas educativas, foram consideradas pelo autor como essenciais ao 

sucesso escolar. Alguns indicadores como a influência dos avós, status profissional do 

pai, ativismo político e religioso, número reduzido de filhos, oportunidades exteriores 
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favoráveis, podem ter uma dimensão positiva e favorável ao sucesso escolar se forem 

associadas a um projeto estruturante ou a uma política de sucesso social familiar. 

No Brasil, na mesma direção também Portes (1993) estudou trajetórias escolares 

de 37 estudantes de camadas populares que chegaram ao ensino superior numa 

universidade pública e verificou que esses jovens tiveram trajetórias bem sucedidas até 

o ensino médio, ou seja, quando são observados os indicadores de regularidade como a 

relação idade/série e os resultados obtidos até esse âmbito de ensino, segundo o autor, é 

possível compreender algumas estratégias empreendidas pelas mães que indicam um 

certo investimento objetivando o bom rendimento escolar. A atenção voltada para a 

vigilância e valorização do que é escolar, o contato com a escola, a procura por 

estabelecimentos de ensino que mais se destacavam, atitudes de aconselhamento e 

vigilância para afastar seus filhos das más influências, são estratégias consideradas por 

Portes (1993, p.17) como conjunto de práticas e atitudes ideológicas ou morais que – 

consciente ou inconscientemente – cada grupo social põe em prática com uma 

determinada finalidade. No caso desse estudo a finalidade determinada por esses pais 

era a longevidade escolar. Outro aspecto também considerado importante por Portes 

(1993) para o acesso, permanência na escola e o ingresso em uma universidade pública, 

foi a rede de relações sociais, que por meio de apoio, influências ou informações 

permitiu o conhecimento de como funcionam os sistemas de ensino, principalmente as 

maneiras de proceder para concorrer às vagas oferecidas nos vestibulares. Já para a 

pesquisa de doutorado, Portes (2001) continuou estudando a mesma temática buscando 

compreender a trajetória escolar e as vivências universitárias de cinco estudantes pobres 

que tiveram acesso, por meio do vestibular, aos cursos de Ciência da Computação, 

Comunicação Social, Direito, Engenharia Elétrica, Fisioterapia e Medicina, carreiras 

altamente seletivas na Universidade Federal de Minas Gerais. Ao concluir seu estudo, o 

autor considera que, as trajetórias reconstruídas, de chegada e permanência dos sujeitos 

investigados aos cursos seletivos do ensino superior, estão fortemente relacionadas ao 

trabalho escolar desenvolvido pelas famílias desses estudantes. Conclui, ainda, que aos 

estudantes cabe a incorporação de um conjunto de disposições como dedicação, atenção 

ao trabalho escolar, gosto pela escola, obediência, solidariedade, segurança, 

autodeterminação, na construção de um habitus, capaz de favorecer a permanência 

prolongada no interior do sistema escolar. No entanto, ao ingressar na universidade, 

depara-se com uma nova realidade social, com um mundo novo e desconhecido.  



 24

Apesar das exigências e dificuldades, a universidade proporciona a interação 

com práticas culturais mais legítimas – teatro, cinema, literatura, artes, concertos -  e 

novas formas de envolvimento social e de práticas cotidianas – ida a barzinhos, 

shoppings, casa dos amigos, festas, entre outras. Além das necessidades econômicas, o 

acesso a esses cursos na universidade pública, vai exigir, do estudante pobre, a 

manipulação eficiente de alguns comportamentos para circunstâncias básicas tais como 

estabelecer relações com colegas e professores, manter desempenho acadêmico 

satisfatório e escolaridade voltada para a vida profissional futura. Diante dessa 

realidade, o que resta a esses estudantes é um pessimismo originado nessas dificuldades 

que os aflige de modo particular e que ameaçam o sonho universitário.  

Outro estudo desenvolvido também no Brasil sobre acesso ao ensino superior de 

filhos de famílias com baixo nível de escolarização que exerciam ocupações 

predominantemente manuais é Vianna (2000) alguns anos após o estudo inicial de 

Portes e dos franceses. A pesquisa realizada com sete estudantes de universidades 

públicas dos cursos de Medicina, Geografia, Economia, Psicologia e Filosofia de ambos 

os sexos, teve como objetivo compreender as condições e princípios  que possibilitaram 

a esses jovens o acesso ao ensino superior público. Como resultado, a autora aponta 

princípios como os significados que a escola assume para os pais e os filhos, as 

disposições e condutas em relação ao futuro, os processos familiares de mobilização 

escolar, os grupos de referência exteriores aos familiares, os modelos de socialização 

familiar ou o tipo de presença educativa das famílias, entre outros. Para a autora esses 

princípios ganham valor e sentido quando são considerados de forma contextualizada, 

relacional, interdependente. Contudo, o estudo aponta que essas trajetórias bem 

sucedidas não foram projetos conscientemente elaborados pelas famílias e estão mais 

relacionadas à noção de autodeterminação, às circunstâncias produtoras de sentido 

durante a escolaridade anterior e às chances ou oportunidades capazes de reorientar o 

curso escolar. 

A análise desses estudos permite verificar que há dados convergentes, como, por 

exemplo, a interferência das famílias, as diversas dimensões de vida social – moral, 

cultural, religiosa, econômica – oportunidades que se apresentam, rede de relações 

sociais, todos eles possibilitando  a incorporação de disposições para a longevidade 

escolar. Entretanto, há tensão sobre esses pontos, pois o estudo de Vianna (2000) não 

aponta a determinação consciente das famílias mas a autodeterminação, às 

circunstâncias favoráveis e chances para a orientação do percurso longevo na escola. 
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Há que se atentar, também, que o alunado estudado nessas pesquisas dirigiram-

se para carreiras consideradas, no Brasil, como de sucesso econômico e social, de 

prestígio tais como Medicina, Economia, Direito, Engenharia, Psicologia, 

Comunicação. 

A questão que permanece para esta pesquisa, neste ponto é: e quando os cursos a 

que se chega são desprestigiados como o de Pedagogia e as licenciaturas? Quais são os 

fatores sociais intervenientes para o sucesso escolar de famílias de camadas populares? 

A análise, entretanto, permitiu, para a pesquisa aqui relatada, a percepção de 

interligação entre os diferentes aspectos da vida social, em alguns casos com mais 

destaque para a família, com diferentes agentes atuando, e, em outros, com outras 

dimensões mais, ou menos, intervenientes. 

A continuidade da revisão bibliográfica permitiu contato com estudos 

brasileiros, embora não necessariamente na esfera do ensino superior. 

Segundo Zago (2006), observa-se, no Brasil, uma nova tendência nos estudos 

sociológicos e algumas pesquisas vêm fornecendo indicadores teóricos importantes para 

problematizar o que tem sido chamado de longevidade escolar, casos “atípicos” ou 

“trajetórias excepcionais” de estudantes dos meios populares. A autora aponta que a 

bibliografia sobre as desigualdades escolares tem revelado, também, que é entre os 

oriundos de camadas populares, que é possível se observar os mais elevados índices de 

fracasso escolar. No entanto, alguns estudos vêm analisando casos de jovens bem 

sucedidos na escola e a possível dinâmica entre as condições sociais e as ações desses 

jovens e suas famílias que possibilitaram percursos escolares e práticas de escolarização 

que poderiam ser consideradas improváveis. (Zago, 2006).  

Essas pesquisas têm sido consideradas importantes porque têm deixado de lado a 

tendência dominante de estudos voltados para o fracasso escolar, que teve início nos 

anos de 1960 e, também porque, nelas, os pesquisadores têm se dedicado à investigação 

da relação família-escola, com o objetivo de compreender os processos que 

possibilitaram o rompimento da barreira de curta duração do percurso escolar de jovens 

de camadas populares e o conjunto de situações que possibilitaram a compreensão de 

trajetórias de êxito escolar. Segundo Zago (2006, p. 227) “esses estudos deram 

visibilidade às ações empreendidas pelos sujeitos, contrariando uma visão patologizante 

das famílias ou, ainda, um conhecimento durante muito tempo dominante nas Ciências 

Sociais”.  
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Um exemplo desse tipo de estudo é o de Silva (2007). A pesquisadora estudou 

alunos de curso superior que concluíram o ensino médio na modalidade EJA. 

Constatou, na análise das trajetórias escolares de seus sujeitos, que o sucesso ou 

fracasso escolar independem do capital cultural de origem familiar. Observou, ainda, 

que quanto menor o capital cultural de origem, maior o número e a intensidade das 

estratégias utilizadas pelos agentes. Dentre os quatro sujeitos do estudo as circunsâncias 

eram bem diferentes, percursos de vida privada e escolar diversa o que lhes permitiu 

estratégias diferenciadas: aproveitamento intenso do curso de suplência que rendeu o 

ingresso imediato na universidade; relações de namoro e matrimônio; condições 

econômicas e culturais favoráveis. 

Fiscarelli e Souza (2007), trazem interessante contribuição a esta revisão 

bibliográfica com os resultados da pesquisa sobre a excelência escolar compreendida 

por meio do estudo da coleção de troféus de uma instituição de ensino. Concluem que 

estes constituem importante fonte para investigação da história e do funcionamento das 

instituições educativas a partir de sua materialidade. 

Ainda com o objetivo de compreender trajetórias de sucesso escolar, encontram-

se estudos recentes realizados por Moris, Fernandes, Batista (1999); Zago (2000); 

Romanelli (2000); Almeida (2000); Nogueira (2000); Brandão (2000); Brandão (2010), 

mas que, no entanto, têm como tema as relações que as famílias de camadas médias 

mantêm com a escolaridade dos filhos, portanto não abordados aqui. 

A detecção da baixa relevância do capital cultural familiar para Silva (2007) e a 

presença de diferentes estratégias; a continuidade de estudos sobre o tema por 

pesquisadores brasileiros e outras realidades envolvendo excelência escolar demonstram 

um terreno de investigação instigante e pleno de possibilidades para a ampliação da 

compreensão das desigualdades sociais presentes na escola. 

Do ponto de vista do encaminhamento deste estudo essa revisão permitiu 

verificar que há conjuntos de ocorrências presentes nessas situações que levam a 

perceber facetas das ações a serem investigadas: família, escola, trabalho, religião, 

relações de matrimônio, aspirações, valores. 

 

Conceitos centrais para este estudo 

Considerando a necessidade de especificar alguns conceitos com os quais se 

pretende referenciar este estudo, apresento a seguir uma breve revisão conceitual com a 

qual se justifica a opção teórica. Considero-a breve pois, ao construir o capítulo no qual 
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se fará a análise das entrevistas, pretende-se dialogar com os conceitos para melhor 

explicitar e compreender os dados relevantes nelas revelados. 

Para desmistificar o discurso da escola libertadora e com o objetivo de explicitar 

os mecanismos perversos e ocultos responsáveis pelas desigualdades de aproveitamento 

e de rendimento de estudantes de diferentes grupos sociais que frequentam a escola 

pública francesa, Bourdieu em parceria com outros pesquisadores e, às vezes, sozinho, 

passa a desenvolver estudos que embasem sua tese sobre o acesso e permanência no 

sistema público de ensino francês. O primeiro desafio encontra-se em Lês héritiers, lês 

étudiantes et  la culture (Bourdieu & Passeron, 1964).  

Bourdieu (1998d) continua com suas investigações, e no texto A escola 

conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura, apresenta, com base em 

estudos estatísticos, a correlação estreita entre o sucesso escolar e perfil da família, 

desde os antepassados da primeira e segunda gerações e do local de residência da 

família (centro ou periferia). Segundo o autor, sucesso/fracasso pode estar fortemente 

relacionado, ainda, a outros fatores e, todos eles, devem ser observados em conjunto, 

como por exemplo: tipo de curso (profissionalizante/propedêutico), estabelecimento de 

ensino frequentado pelo estudante (público/privado), modelo demográfico da família 

(número de filhos), sentido da trajetória social do chefe do grupo familiar 

(ascendente/descendente). Assim, a herança cultural, que é responsável pela diferença 

inicial das crianças diante da experiência escolar e, pela taxa de êxito escolar, na 

realidade, é transmitida em cada família a seus filhos, mais por vias indiretas que 

diretas. É este certo capital cultural e um ethos, sistema de valores implícitos e 

profundamente interiorizados, que contribuem para definir, entre outras coisas, as 

atitudes frente ao capital cultural e à instituição escolar.(Bourdieu,1998d, p.42)   

Nesse texto Bourdieu apresenta inúmeras variáveis que permitem investigar e 

compreender como se dá a transmissão do capital cultural. Para o autor, estas maneiras 

de investigar ou características a serem observadas, permitem o que ele considera de 

grande importância, ou seja, a análise multivariada. 

Uma das variáveis a se levar em conta seria, não somente o nível cultural do pai 

e da mãe, mas, também, a dos ascendentes de um e de outro ramo da família, além do 

conjunto de membros da família extensa.  

Para complementar a análise, sugerida anteriormente, ele aponta que se deveria 

considerar um conjunto de características do passado escolar, como por exemplo: ramo 

do curso secundário (clássico, moderno ou outro), tipo de estabelecimento (colégio, 
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liceu, instituição pública ou privada) e, ainda características demográficas da família 

(número de filhos) . A análise desses aspectos permitiria fazer um cálculo muito preciso 

das esperanças de vida escolar, pois para o autor, filhos das classes populares que 

chegam até o ensino superior parecem pertencer a famílias que diferem da média de sua 

categoria, tanto por seu nível cultural global quanto por seu tamanho. 

Bourdieu (1998d, p.44) destaca outra importante variável para se observar a 

transmissão do capital cultural, ou seja, a transmissão pela cultura livre, adquirida nas 

experiências extra-escolares (um capital de informações sobre o cursus, sobre o 

significado das escolhas, sobre as carreiras futuras, sobre o funcionamento do curso 

universitário, as sanções, as recompensas). Esta é, segundo o autor, a parte do capital 

cultural que é mais diretamente rentável na vida escolar. 

A vigilância exercida pelos pais sobre o trabalho escolar de seus filhos também 

pode se constituir como fator de sucesso escolar. 

O “savoir-faire”, os gostos e um “bom gosto”, capitais herdados nas famílias 

mais favorecidas, tem rentabilidade escolar tanto maior quanto mais frequentemente 

esses imponderáveis da atitude são atribuídos ao dom. 

O acesso, desde os primeiros anos de idade, a todos os domínios da cultura, 

teatro, música, pintura, jazz, cinema, possibilita aos estudantes conhecimentos tão mais 

ricos e extensos quanto mais elevada é sua origem social. O estudante que não tem 

acesso a esses conhecimentos leva consigo as marcas de origem de frações de classe 

diferentes. 

Segundo Bourdieu (1998d, p.46), de todos os obstáculos culturais, os mais 

graves e insidiosos, sobretudo nos primeiros anos da escolaridade, são os que se 

relacionam à língua falada, pois a compreensão e o manejo da língua constituem o 

ponto principal da atenção dos mestres. Como manejo da língua, o autor destaca o valor 

do domínio do vocabulário, da sintaxe, do deciframento e manipulação de estruturas 

complexas, quer lógicas ou estéticas, além da fineza, da riqueza e do estilo da 

expressão, todos eles observados na escola. 

Quanto à escolha do destino escolar, ou à possibilidade de sua longevidade, 

Bourdieu considera que, as famílias têm aspirações estritamente limitadas pelas 

oportunidades objetivas. Assim,  

se os membros das classes populares e médias tomam a realidade por 
seus desejos, é que, nesse terreno como em outros, as aspirações e as 
exigências são definidas, em sua forma e conteúdo, pelas condições 
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objetivas, que excluem a possibilidade de desejar o impossível. 
(Bourdieu, 1998d, p.47) 

 

Para Bourdieu (1998d, p.50) o princípio da eliminação diferencial das crianças 

das diferentes classes sociais é resultado da combinação do capital cultural com o ethos 

sistema de valores implícitos e profundamente interiorizados, pois, ao se combinarem, 

concorrem para definir as condutas escolares e as atitudes diante da escola. Assim, para 

as crianças das classes populares e médias, o êxito escolar está diretamente ligado ao 

capital cultural legado pelo meio familiar, inclusive quando relacionado ao 

prosseguimento dos estudos, pois a atitude da família a respeito da escola pode ser 

decisiva na orientação das escolhas. Enfim, segundo o autor, o princípio geral que 

conduz à superseleção das crianças das classes populares e médias estabelece-se assim: 

as crianças dessas classes sociais que, por falta de capital cultural, têm menos 

oportunidades que as outras de demonstrar um êxito excepcional, devem, contudo, 

demonstrar um êxito excepcional para chegar ao ensino secundário e, maior ainda, para 

chegar ao ensino superior. 

Bourdieu considera que a seleção que esses agentes sofrem é desigualmente 

severa, pois as vantagens e desvantagens sociais são convertidas progressivamente em 

vantagens e desvantagens escolares.(Bourdieu, 1998d, p.52)   

Em síntese, as cartas são jogadas muito cedo, pois, a igualdade da forma que 

pauta a prática pedagógica, serve como máscara e justificação para a indiferença no que 

diz respeito às desigualdades reais, diante do ensino e da cultura exigida que é tão 

próxima da cultura da elite. (Bourdieu, 1998d, p.55) 

Em relação ao manejo da língua, e para a relação de sucesso com o âmbito que 

perseguimos neste estudo, Bourdieu refere-se à linguagem universitária como muito 

desigualmente distante da língua falada pelas diferentes classes sociais, por esta razão, 

não se pode conceber educandos iguais em direitos e deveres frente à língua 

universitária e frente ao uso universitário da língua, sem se creditar ao dom um grande 

número de desigualdades que são, antes de tudo, desigualdades sociais. 

Assim, quando o sistema de ensino passa a acolher um número cada vez maior 

de educandos, ou esses educandos são portadores de aptidões socialmente adquiridas ou 

ele está condenado a uma crise, ou seja, a uma “queda de nível” por receber educandos 

procedentes de classes sociais culturalmente desfavorecidos que são desprovidos de 

qualquer herança cultural.  

Neste contexto,  
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o sucesso excepcional de alguns indivíduos que escapam ao destino 
coletivo dá uma aparência de legitimidade à seleção escolar, e dá 
crédito ao mito da escola libertadora junto àqueles próprios indivíduos 
que ela eliminou, fazendo crer que o sucesso é uma simples questão 
do trabalho e de dons. (Bourdieu 1998d, p. 59) 

 

Ainda com o objetivo de apresentar o conceito de capital cultural como hipótese 

indispensável para dar conta da compreensão da desigualdade de desempenho escolar 

de crianças provenientes das diferentes classes sociais, Bourdieu (1998a ) apresenta o 

texto Os três estados do capital cultural. 

Diferentes espaços sociais, diferentes possibilidades de acesso à cultura, 

diferentes volumes e estruturas de capital, diferentes possibilidades de práticas, 

diferentes condições de acumulação de capital, contudo, para que todas as experiências 

vividas nas práticas, sejam incorporadas como disposição, ao habitus, ou seja como 

capital cultural, social, simbólico, é necessário considerar o volume e a estrutura de 

capitais dos agentes em relação às condições de volume e estrutura de capitais dos 

demais agentes envolvidos no jogo em um campo específico. 

Por volume e estrutura de capitais dos agentes, pode-se considerar o habitus com 

capitais específicos incorporados como disposições para atuar em cada campo 

específico, como uma maneira de ser, um estado habitual em particular do corpo, uma 

predisposição, uma propensão a agir de determinada maneira, (Ortiz, 2003, p.53, nota 

de rodapé). 

Segundo Setton, (2005, p.80),  Bourdieu (1998a) ao construir  e explicitar uma 

definição para as três modalidades do conceito de capital cultural – capital cultural 

incorporado,  sob a forma de disposições duráveis do organismo; capital cultural 

objetivado, sob a forma de bens culturais materiais e capital cultural institucionalizado, 

sob a forma de diplomas e titulação, referiu-se notadamente à familiaridade ou 

experiência cultural dos segmentos médios e de elite e, neste sentido, baseou-se, 

sobretudo, em uma cultura familiar e escolar distintiva, contudo, ao formular o conceito 

de capital cultural, Bourdieu não desconsidera a existência dos grupos populares na 

disputa pela cultura legítima e, nesse sentido, os segmentos populares não são 

destituídos de recursos que os habilitam a participar das lutas simbólicas. Contudo, 

considera que os melhores desempenhos escolares estão estreitamente relacionados às 

diferenças de acesso e de aquisição da cultura legítima e do poder real e simbólico que 

sua incorporação pode proporcionar e, para que seja, sistematicamente valorizada, 
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legitimamente aceita e reconhecida por todos, usa de estratégias e rituais de consagração 

como exames de seleção, diplomas, formaturas, becas etc. (Setton, 2005, p.81) 

Assim, segundo Setton, para uma melhor compreensão do conceito de capital 

cultural nos segmentos populares, seria necessário focalizar a heterogeneidade das 

configurações familiares a fim de contextualizar suas vivências, observando nelas, suas 

singularidades cultural, moral e ética e os usos variados que fazem da apropriação de 

outras formas de cultura, sejam elas legítimas ou não. 

Para esta pesquisa o conceito de capital cultural específico incorporado que é 

definido como disposições duráveis do organismo (Bourdieu, 1998a, p. 74) parece ser 

adequado. Para o autor, incorporá-lo exige do sujeito muito tempo e dedicação porque 

está ligado ao corpo e pressupõe um trabalho de inculcação e assimilação. Por ser 

considerado um investimento pessoal, um trabalho de cada sujeito sobre si mesmo, um 

cultivar-se, um ter que se tornou ser (p.74) torna-se parte integrante da pessoa, um 

habitus. Contudo, por não poder “ser acumulado para além das capacidades de 

apropriação de um agente singular” (p. 75) morre com ele ou com suas capacidades 

biológicas. O capital cultural incorporado pelo indivíduo depende do capital cultural 

incorporado pela família, pois ele é transmitido de forma dissimulada e está relacionado 

ao tempo livre máximo a serviço do capital cultural máximo. Incorporá-lo pressupõe 

também capacidade biológica e intencionalidade dos sujeitos. 

Assim, o conceito de habitus, será usado para compreender disposições 

específicas incorporadas por estas alunas-professoras, como capitais específicos, em 

diferentes percursos escolares e outras relações em diferentes instituições, que foram 

decisivas para fazer delas casos “atípicos” de sucesso escolar e profissional. 

Para Bourdieu&Wacquant (2008, p.167) há duas maneiras para se considerar a 

relação entre habitus e campo. Na primeira,  considera-se uma relação de 

condicionamento onde o campo estrutura o habitus, que é produto da incorporação da 

necessidade imanente de um campo. Na segunda, considera-se uma relação de 

conhecimento ou construção cognitiva, onde o habitus contribui na construção do 

campo como um mundo significativo, dotado de um sentido e valor, onde vale a pena 

investir a própria energia. 

Segundo Brandão (2010), citando Bourdieu, ao se considerar que o habitus é 

produto da história dos agentes, é possível considerar que o habitus é durável, mas não 

imutável, pois os agentes podem ser, constantemente, afrontados por novas 

experiências. Assim, para Brandão, “a variedade de capitais presentes na estruturação 



 32

dos habitus, decorrente do trânsito e das jogadas dos agentes em vários campos, 

proporcionaria maior plasticidade aos habitus.”  Dessa plasticidade dos habitus poderia 

se esperar “uma crescente e mais pronta possibilidade de conversão ou reconversão das 

disposições para pensar, agir, sentir e gostar, revestindo-as de roupagens cada vez mais 

plurais, complexas e distintas.” 

Bourdieu (1998a, p.77) considera ainda que o capital cultural pode ser 

objetivado em suportes materiais tais como os escritos, as obras de arte, os 

monumentos, etc. Podem ser apropriados pelos sujeitos de duas maneiras: 

simbolicamente e, para isso, pressupõe que os sujeitos possuam capital cultural 

simbólico; ou materialmente, para isso, pressupõe que os sujeitos possuam capital 

econômico. 

Outro conceito necessário a este estudo é o conceito de capital social, que 

pressupõe a importância das relações sociais, além das familiares, que os agentes têm 

oportunidade de vivenciar ao longo de sua vida.   

Para Bourdieu (1998e, p.93) “a posição atual e potencial dos agentes”, “o poder 

sobre os instrumentos de produção ou reprodução”  estão estreitamente relacionados 

com o quanto este agente detém de capital social, capital cultural e capital simbólico, ou 

seja, do quanto estes capitais incorporados permitem a ele um mínimo de poder sobre os 

mecanismos que devem estar sob seu controle. Assim, para Bourdieu (2007, p.159) 

“reconhecer que o capital pode adotar várias formas é indispensável para explicar a 

estrutura e a dinâmica das sociedades diferenciadas”, enfim, capitais incorporados 

possibilitam aos agentes conhecer as “regras do jogo” social. 

Um exemplo interessante da importância do sujeito incorporar esses capitais 

pode ser observado no domínio dos códigos aceitos pelas sociedades como legítimos, no 

domínio da linguagem culta ou padrão, correção da pronúncia, escolha da língua 

adaptada à situação, pois, segundo Bourdieu (2001d, p.225), tal “conhecimento pode 

orientar os agentes nas intervenções e lutas simbólicas da existência cotidiana e 

contribuem de modo eficaz para a construção do mundo social [...], ou seja, na ordem 

das representações simbólicas, quase sempre discursivas”. Para Bourdieu & Wacquant 

(2008, p. 158) é importante se compreender o conceito de capital como uma “energia da 

física social”. 

Bourdieu & Wacquant (2008, p.160) consideram a noção de valências de 

capitais como uma ponte teórica entre e campo e capital,  que precisa ser observada,  



 33

porque elas possibilitam mecanismos que “impulsionam” os agentes a adotar estratégias 

de conservação ou subversão, incluindo indiferença e até saída do jogo.  

Outro conceito importante para este estudo é o de investimento. Segundo 

Bourdieu & Wacquant (2008, p. 158) a noção de investimento refere-se à propensão à 

atuar que nasce da relação entre um campo e um sistema de disposições ajustado ao 

jogo – habitus. Para o autor, pode-se considerar uma inclinação e uma capacidade de 

jogar o jogo, ambas igualmente, social e historicamente construídas e incorporadas e 

não universalmente dadas. 

Por esta razão, o foco e problema desta pesquisa foi indagar e compreender suas 

práticas como produto de um sentido prático, como um “sentido do jogo” social e 

historicamente construído e incorporado como habitus, como disposições constituídas 

de capital específico, que lhes permitiu jogar o jogo social e escolar com distinção e que 

pode ter sido utilizado como estratégia em busca de classificação e/ou reclassificação no 

espaço social em que estavam inseridas. 

Os pesquisadores Bourdieu & Wacquant (2008, p.155) consideram, ainda, que 

pode haver uma forma específica de reconhecimento tácito do valor dos assuntos em 

jogo e um domínio prático de suas regras -  uma illusio -  presente na formação dos 

agentes, que os faz ter interesses específicos, os faz aceitar, que o que ocorre num jogo 

social dado importa, ou seja, que a questão que se disputa nele é importante. 

Assim, para a compreensão e descrição desses mecanismos pretendo considerar 

as seguintes questões: 

Quais as condições objetivas e materiais de existência dessas alunas-

professoras? 

Qual o espaço social e contexto sócio-econômico-cultural em que estavam 

inseridas? 

Quais capitais e disposições incorporadas ao habitus dessas alunas-professoras 

proporcionaram condições de estimar e aproveitar ocasiões para manter ou melhorar sua 

posição na estrutura das relações de classe (Bourdieu, 2007a, p.122) , ou seja, há uma 

lógica específica, um volume da capital global ou capital específico incorporado como 

habitus que as levou a “apostar no possível” e a não se conformarem com o provável?  

De que maneira as histórias individual e coletiva podem ser consideradas como 

responsáveis pelas estruturas de preferências que constituem o habitus e os capitais 

singularmente incorporados por elas? 
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Há uma construção cognitiva do “campo como um mundo significativo, dotado 

de sentido e valor onde vale a pena investir a própria energia” pois, este investimento 

pode resultar em uma mudança e/ou manutenção das condições materiais de existência, 

no espaço social em que vivem?, ou seja, elas utilizam essa constituição singular de 

habitus como estratégias de classificação (manutenção)  e/ou reclassificação(mudança) 

de sua posição social? 

Finalmente a noção de práticas. Para Bourdieu & Wacquant (2008, p.159-160) 

as práticas podem ser definidas em referência a um amplo espectro de funções e 

finalidades e não somente restringirem-se a razão econômica. Assim, “reduzir o 

universo das formas de conduta a uma reação mecânica ou a uma ação intencional, 

torna impossível achar luz sobre todas essas práticas que são racionais sem ser o 

produto de um propósito racional, e menos ainda, de um cálculo consciente”. As 

práticas seguem uma razão imanente e não um cálculo consciente. Tem uma lógica sem 

ter a lógica por princípio. Esta maneira de definir as práticas dos agentes, levou 

Bourdieu & Wacquant(2008, p.161) a construir uma teoria da prática, onde 

compreendem-se as práticas como produto de um “sentido prático” um “sentido do 

jogo” social construído. Esta noção de prática, portanto, escapa ao objetivismo, visto 

como uma reação mecânica “sem agente” e, escapa também ao subjetivismo, visto 

como ação com execução deliberada de uma intenção consciente, ou seja, um livre 

projeto de uma consciência postulando seus próprios fins e maximizando suas utilidades 

através de um cálculo racional. 

É por meio de práticas que os agentes jogam o jogo. Considerando 

Bourdieu&Wacquant (1992), observa-se que os agentes só conseguem participar do 

"jogo" se dotados de um mínimo de capital específico do campo em que se situam, 

assim, em cada campo pode-se considerar um capital específico (artístico, científico, 

religioso, escolar ...) que funciona como moeda de troca, própria daquele campo. Sua 

posse pode ser condição para continuar no jogo social, e sua utilização adequada pode 

propiciar um acúmulo desse capital específico ou sua reconversão. Assim, as trajetórias 

e estratégias postas em jogo em determinado espaço social podem resultar na 

modificação da estrutura e do volume de capitais dos agentes. Por ser relacional tudo 

que é social, é importante lembrar que a participação em diferentes campos do espaço 

social, com relações, interesses e permanências diferenciadas podem resultar diferentes 

modificações da estrutura e do volume de capitais dos diferentes agentes. Deste modo, 

levando-se em consideração que as possibilidades de transformação do habitus de um 
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agente pode ser pensada, primeiramente, a partir da movimentação e das lutas travadas 

dentro de um campo específico e/ou pela circulação entre diferentes campos e, ainda, 

por um trabalho de análise reflexiva sobre as próprias disposições, diante das 

informações iniciais dispostas para esta pesquisa e com base nos estudos vistos e do 

referencial teórico, é possível considerar que uma resposta potencial para essa 

problematização é a de que as nuances poderiam ser pensadas como constituições 

singulares de habitus (constituído por capital econômico, capital social, capital 

simbólico e capital cultural familiar, escolar) incorporados nas diferentes relações 

vivenciadas por essas alunas-professoras ao longo de suas vidas familiares e escolares 

pregressas, e, por esta razão,  possibilitaram práticas diferenciadas durante o percurso 

acadêmico e a conclusão do curso superior com destaque, distinção, reconhecimento.  

Aparentemente, há no habitus dessas alunas-professoras uma illusio - forma 

específica, singular, de reconhecimento tácito do valor dos assuntos em jogo e um 

domínio prático de suas regras - que as conduziu ao sucesso escolar e profissional. 

Tendo em vista que O Prêmio de Mérito e Louvor Acadêmico oferecido pela 

instituição de ensino superior frequentado por elas,  pode ser compreendido como um 

reconhecimento final de um longo processo de socialização em que disposições do 

habitus se constituíram para que isso ocorresse, o objetivo geral desta pesquisa foi 

identificar quais são as formas de capital econômico, capital social, capital cultural 

familiar, escolar e simbólico, incorporadas ao habitus, que estiveram ativas em suas 

práticas, durante todo o percurso escolar, possibilitando que elas diferenciassem tudo o 

que poderia ser diferenciado no jogo que era jogado no espaço social em que estavam 

inseridas e que resultaram na obtenção de reconhecimentos inclusive o do prêmio e com 

isso, a manutenção e/ou reclassificação no espaço social. 

Campo empírico 

Para esta pesquisa foram selecionadas duas alunas-professoras do Curso Normal 

Superior da mesma região do interior do Estado de São Paulo que já constituiu campo 

empírico do estudo realizado no Mestrado. Assim, deste campo, já se tem constituída 

uma visão macro, ou seja, já foi construído um perfil-sócio-econômico-cultural e 

profissional de professoras de 25 municípios. 

Por esta razão, a delimitação do campo e dos sujeitos da pesquisa para o 

doutorado, seguiu alguns critérios, tais como: 
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- que tivessem recebido, em solenidade de formatura, o Certificado de Mérito e 

Louvor Acadêmico como melhor aluna concluinte do Curso Normal Superior daquela 

turma;  

-  que aceitassem participar da pesquisa; 

-  que, no momento da pesquisa, fossem de famílias de camadas populares;  

- que colaborassem indicando contextos, espaços sociais, relações e situações 

que considerassem relevantes em sua formação; 

- uma aluna-professora que fosse oriunda de município com população inferior a 

quarenta mil habitantes e tivesse frequentado sala de aula no mesmo município; 

- uma aluna-professora que fosse oriunda de município com população de mais 

de cem mil habitantes e tivesse frequentado sala de aula em município com população 

inferior a trinta mil habitantes; 

Sendo este estudo um trabalho científico que pretende romper com falsas 

evidências de dom ou mérito para os estudos e, por se considerar, que, segundo o 

referencial teórico utilizado, condições espaciais e urbanísticas diferenciadas poderiam 

ser relevantes para a obtenção dos resultados, justifica-se a seleção de alunas-

professoras que residiram e estudaram em cidades de portes diferenciados considerando 

que as condições culturais desses municípios, em geral, são mais frequentes ao lado das 

condições econômicas e sociais. 

Para Bourdieu (2007b, p. 214) a apropriação do capital objetivado (Prêmio de 

Mérito e Louvor)  pressupõe capital incorporado (capital que este estudo pretende 

compreender) e supõe “disposições e competências que não são universalmente 

distribuídas – apesar de seu aparente inatismo - ”. 

O autor considera, ainda, que o ganho simbólico proporcionado pela apropriação 

material ou simbólica de uma obra de arte (neste estudo a apropriação do prêmio) 

avalia-se pelo valor distintivo que esta obra deve à raridade da disposição e da 

competência exigida por ela.( Boudieu, 2007b, p. 214). 

Considerando que apenas uma delas receberia o destaque de primeira aluna do 

curso, e por se tratar de instituição escolar, penso que o capital incorporado e avaliado 

durante o curso está relacionado ao que elas já tinham incorporado do social e que foi 

reconhecido nas “classificações que os professores produzem cotidianamente”. 

(Bourdieu, 1998b, p 187) 

  

Procedimentos metodológicos 
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Ao construir a entrevista,  instrumento para a coleta de dados, foi observada a 

abordagem metodológica dos autores que servirão como referencial teórico para a 

pesquisa.  

Bourdieu (2003b, p. 697) faz considerações importantes para que a comunicação 

que se estabelece numa entrevista – pesquisador, entrevistado - seja sentida como uma 

comunicação “não violenta”. Assim, Bourdieu apresenta duas propriedade inerentes à 

relação de entrevista por meio das quais se pode exercer o que ele considera como 

violência simbólica. A  primeira, é a imposição da regra do jogo, ou seja, é sempre o 

pesquisador que inicia o jogo e estabelece suas regras; a segunda é a dissimetria social, 

pois na maioria das vezes, o pesquisador ocupa uma posição superior ao pesquisado na 

hierarquia das diferentes espécies de capital, especialmente do capital cultural. Por esta 

razão, para que a entrevista se realize mais próxima do limite ideal, é necessário, uma 

postura que controle os sinais verbais ou não verbais que podem estimular ou não a 

colaboração das pessoas interrogadas e, ainda, que o entrevistado se aproprie da 

linguagem utilizada pelo pesquisador. O autor considera, que a relação social entre 

pesquisado e pesquisador pode produzir efeito de censura muito forte, redobrado pela 

presença do gravador. Assim, segundo Bourdieu, a metodologia adequada para se evitar 

a “dissimetria social” no momento da entrevista, seria a de instaurar uma relação de 

escuta ativa e metódica. (Bourdieu, 2003b, p. 695). 

Em Bourdieu (2003b, p.708) há um importante alerta para o sociólogo 

entrevistador que, no desejo de descobrir verdades, constitutivas da intenção científica, 

age como parteiro e se esquece de sua profissão como verdadeira “disposição a 

perseguir a verdade”, “que leva a improvisar na hora, na urgência da situação de 

entrevista, as estratégias de apresentação de si e as respostas adaptadas,  as aprovações e 

as perguntas oportunas, etc., de maneira a ajudar o pesquisado a dar sua verdade ou, 

melhor, a se livrar dela. 

Após a realização das entrevistas, ao proceder a análise da conversação, segundo 

(Bourdieu, 2003b, p.705) é preciso que se leia “não somente a estrutura conjuntural da 

interação como mercado, mas também as estruturas invisíveis que a organizam”, ou 

seja, o que é possível compreender a respeito: 

-  da estrutura do espaço social no qual estão inseridas desde o início de suas 

vidas e até o momento da entrevista; 

- da estrutura da escola no interior do qual elas percorreram trajetórias 

diferentes, distintas; 
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-  delas mesmas, de acordo com aquilo que elas têm de mais singular.  

Assim, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas intensivas para a coleta de 

informações com alunas-professoras. Foi realizada, também, uma entrevista preliminar 

como teste com uma tutora, detentora de história de vida familiar e escolar pregressas 

semelhantes às das primeiras alunas do Curso Normal Superior. O estudo contou, ainda,  

com o uso de questionário estruturado para caracterização das alunas-professoras e de 

seus familiares. 

Dessa maneira, os dados coletados por meio da tabulação dos questionários e da 

transcrição das entrevistas gravadas, foram analisados quantitativa e qualitativamente, à 

luz de interpretações teóricas delineadas e segundo os seguintes eixos de análise: 

� A constituição do habitus 

De que maneira as aprendizagens, os incentivos, as vantagens e desvantagens 

vivenciadas nessas diferentes instituições e relações ocorreram para a constituição do 

habitus que, incorporados como disposições,  foram importantes para se jogar no campo 

da educação, mais especificamente, as diferenciaram ao longo da escolarização e foi 

também reconhecido durante o CNS? 

� A lógica real das práticas  

Em que lugares do espaço social e quais relações foram importantes para a 

constituição de capitais específicos social, cultural, simbólico? 

� Processos de classificação, reclassificação e busca de distinção 

Essas alunas-professoras, que no momento da pesquisa possuíam poucos 

recursos econômicos, certamente foram submetidas à práticas familiares, escolares, 

sociais, culturais diferenciadas, ou seja, as diferentes instituições frequentadas por elas, 

possibilitaram relações com diferentes capitais – cultural, social, simbólico - , 

consequentemente, possibilitaram uma socialização diferenciada, uma história de vida, 

um habitus constituído por capital específico e diferenciado, uma illusio que 

possibilitou que elas incorporassem disposições que lhes deram condições de estimar e 

aproveitar de maneira singular essas relações, de ocupar o tempo de forma diferenciada 

e de utilizar o conhecimento aliado às oportunidades como estratégia de distinção, 

manutenção e/ou reconversão das condições de vida e materiais de existência. 

A organização do texto para a exposição dos dados obtidos após as análises e 

reflexões está estruturada com esta introdução, onde se pretendeu apresentar e justificar 

a pesquisa e, os seguintes capítulos: 

Capítulo 1-  A pesquisa: os lugares e os sujeitos no espaço social 
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Capítulo 2 – Aprendizagens, incentivos, aspirações, vantagens, na família e 

nos primeiros anos de escolarização. A constituição do habitus primário na lógica 

real das práticas 

Capítulo 3 - Disposições incorporadas ao habitus como capitais específicos –

possibilidades de reconhecer e jogar o jogo social e escolar 

Capítulo 4 – Distinção – reconhecimento do social e práticas escolares 
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Capítulo 1 - A pesquisa: os lugares e os sujeitos no espaço social. 

 

“E, dado que o real é relacional, por isso mesmo é 
necessário pensar relacionalmente o real” 
(Inda, 2000, p.14) 

 

Leituras das obra de Pierre Bourdieu realizadas desde o mestrado e aprofundadas 

no doutorado ao lado de obras de Norbert Elias contribuíram para a compreensão 

teórica a fundamentar este estudo. 

As considerações a serem feitas neste início de capítulo são particularmente 

importantes devido ao fato de este estudo incluir diferentes lugares sociais e 

geográficos, bem como diferentes lugares ocupados pelos sujeitos no espaço social e 

suas relações. 

No final do Séc. XIX, e início do século XX, alguns estudiosos iniciaram uma 

nova discussão que se estende até os dias atuais e que tem como foco central 

compreender os homens em interdependência, ou seja, o que acontece quando um 

homem encontra outro homem. De que forma se estabelecem as relações de cooperação, 

de dominação, de imitação, de destruição, de construção da cultura nas sociedades? 

Um dos sociólogos importantes para se referenciar este estudo é Norbert Elias. 

Em  A sociedade dos indivíduos (Elias, 1993) estão publicados estudos realizados em 

1939 pelo autor, e em Introdução à Sociologia (Elias, 2005) encontram-se estudos 

realizados na década de 1970, onde o autor retoma, propõe e amplia conceitos para 

reflexão e observação acerca dos homens e a libertação do entendimento forçoso dos 

conceitos indivíduo e sociedade como par antagônico. 

O conceito de configuração serve, portanto de simples instrumento 
conceptual que tem em vista afrouxar constrangimento social de 
falarmos e pensarmos como se o ‘indivíduo’ e a ´sociedade’ fossem 
antagônicos e diferentes (ELIAS, 2005, p.141). 
 

Para Elias (1993, p.16) seria necessário um esforço para se considerar um novo 

modelo funcional onde os homens individuais estejam, tanto no bem como no mal, 

interligados como pluralidade, ou seja, como sociedade. 

Após a teoria configuracional, não era possível continuar aceitando a ideia de 

que o todo era simplesmente a soma das partes constituintes, pois com esta visão de 

sociedade era impossível decodificar uma regularidade própria das relações. 

Esse novo modelo teria sido pensado teoricamente por ele quando se dedicou 

aos primeiros esboços sobre o processo civilizatório e onde percebeu que os padrões 
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auto-reguladores sócio-específicos tinham especificidades de uma geração para outra e 

dependendo do momento em que os indivíduos entravam no fluxo do processo 

civilizatório o autodesenvolvimento tinha características diferenciadas. 

 Elias (1993, p.18) conclui o prefácio desse livro afirmando que é preciso 

descartar a ideia de que as relações do indivíduo e sociedade sejam de um Eu, homens 

singulares, descartado do Nós, homens em sociedade. 

Para o autor, a palavra sociedade é usada como se fosse uma moeda cujo valor 

se conhece, ou seja, na época fazia-se uso bastante simplificado do conceito sociedade. 

Faltava, a seu ver, modelos de pensamento e uma visão global capaz de contribuir com 

a compreensão do que acontece diariamente, como se forma a sociedade, ou seja, como 

é que muitos seres humanos em conjunto formam algo que é mais, que é diferente, do 

que são simplesmente muitos seres humanos em conjunto. 

Segundo Elias era preciso considerar sociedade e indivíduos em suas 

interligações. Assim era necessário tomar partido, procurar modelos, pontos de 

referência nas relações para tentar compreender a relação entre indivíduo e sociedade.  

Não era possível continuar com afirmações banais como o ser humano singular é 

parte constituinte de um todo que ele forma em conjunto com outros, era preciso partir 

da idéia de que a vida comum dos seres humanos em sociedade não pode ser 

considerada como um todo harmonioso e sim como relações de tensões, explosões, 

contradições que não são tangíveis, audíveis, palpáveis.  

Assim, há uma ordem invisível que determina as funções do homem singular 

dentro de uma estrutura já determinada em seu nascimento. Suas possibilidades de 

escolha são limitadas pela posição social dos seus pais e por suas chances de formação. 

Para Elias, laços aparentemente inexistentes, com diferentes funções, ligam de maneira 

invisível as pessoas, umas às outras, em sociedade. Essa teia de funções não tem origem 

numa tomada de livre decisão, mas tem peso próprio e regularidade.  

Isto posto, pode-se considerar uma dependência funcional entre os indivíduos 

numa sociedade que não é visível nem palpável, mas que é elástica, variável, 

transformável. Desta forma, a estrutura social poderia ser entendida como essa situação 

de ligação, de interdependência estreitamente relacionada às funções individuais que 

formam continuamente cadeias de ação. 

 Segundo Elias, o primeiro passo para se compreender a regularidade dessas 

relações seria compreender as regularidades nas unidades menores, independente de 

todas as existentes, para depois se compreender a unidade maior. 
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E, continua dizendo que não há nada que se compare à relação entre indivíduos e 

sociedade, pois para ele há uma estrutura de relações que só se consegue explicar 

quando se compreende que elas não são um conjunto de relações singulares isoláveis, 

mas sim, um conjunto de relações e funções entre os indivíduos. 

Para que se compreenda a profundidade e a interdependência que condicionam 

os indivíduos a agirem em sociedade seria necessário um estudo profundo da natureza e 

da estrutura das regularidades nas relações em si. É mais do que uma simples revisão 

dos hábitos de pensamento. Portanto, a chave para a compreensão está na historicidade 

de cada indivíduo, na compreensão da plasticidade dos seres humanos, ou seja, na 

compreensão da evolução das mudanças que os indivíduos sofrem constantemente por 

meio das interações com o outro. A verdadeira tarefa da pesquisa que tem como 

referencial a teoria sociológica dos processos consiste em compreender e explicar como 

esses aspectos se entrelaçam no processo e em representar simbolicamente seu 

entrelaçamento num modelo teórico com a ajuda de conceitos comunicáveis, 

principalmente, porque as pressões exercidas no indivíduo pela rede humana nas 

sociedades não se revelam aos olhos ou sequer à consciência do próprio indivíduo. Elias 

acredita que os seres humanos que vivem em sociedade sejam submetidos a uma 

regulação natural, biológica, mas, sobretudo a uma regulação social, a um processo de 

composição social do indivíduo que pode ser percebido com mais nitidez quando se 

considera o fluxo histórico da relação do indivíduo com o outro e do indivíduo com a 

sociedade. Para o autor: 

cada pessoa singular, por mais diferente que seja de todas as demais, 
tem uma composição específica que compartilha com os outros 
membros de sua sociedade. Esse habitus, a composição social dos 
indivíduos, como que constitui o solo de que brotam as características 
pessoais mediante as quais um indivíduo difere dos outros membros 
de sua sociedade. (Elias, 1994, p.150) 
 

Assim, por mais independente que o indivíduo se considere ele está limitado 

pela estrutura social em que vive. Para Elias, o habitus de cada indivíduo é 

consequência do que ele individualiza em maior ou menor grau do habitus social de um 

grupo. É como se a identidade humana fosse constituída por sucessivas camadas 

entrelaçadas, que resultam de um processo de composição das relações sociais do 

indivíduo (Elias, 1994, p.150-151), pois as sociedades complexas são muito firmes e 

muito elásticas. (Elias, 1993, p.34)  
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O conceito de habitus que compõe um dos eixos centrais da Sociologia de Pierre 

Bourdieu, por sua vez, também é compreendido como produto da socialização dos 

indivíduos, que se dá inicialmente nas relações familiares e depois, simultaneamente, 

nas diferentes agências de socialização. É definido por Bourdieu como “sistemas de 

disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas 

estruturantes” (Bourdieu, 2003a, p. 53-54). 

Segundo Bonnewitz (2003, p.83) para Bourdieu os habitus dos agentes são 

diferenciados e diferenciadores, distintos e distinguidos, são também operadores de 

distinções: mobilizam princípios de diferenciação diferentes. Contudo, essas diferenças 

só se tornam diferenças visíveis, perceptíveis, socialmente pertinentes, se são percebidas 

por alguém que é capaz de estabelecer diferenças, por alguém que é dotado de esquemas 

de percepção, de esquemas classificatórios, de um gosto, que lhe permite estabelecer 

diferenças, discernir, distinguir. 

Assim, para o Bourdieu (2003c, p.22) essas diferenças simbólicas, signos 

distintivos, ou seja, os bens, as práticas e, sobretudo, as maneiras, funcionam, em cada 

sociedade, em cada instituição, como as diferenças constitutivas de sistemas simbólicos.  

Esses sistemas simbólicos, vistos como sistema de esquemas de percepção e 

apreciação, como estruturas cognitivas e avaliatórias são adquiridos por meio de 

experiência durável de uma posição do mundo social. Deste modo, para Bourdieu “o 

habitus é ao mesmo tempo um sistema de esquemas de produção de práticas e um 

sistema de esquemas de percepção e apreciação das práticas.[...] o habitus implica não 

apenas um sense of one’s place, mas também um sense of other’s place.”  (2004, p.158) 

Para Setton (2002, p.63-65) por ser o conceito de habitus capaz de expressar o 

diálogo, a troca constante e recíproca entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo das 

individualidades, deve-se utilizá-lo de forma relacional, ou seja, é preciso estar atento 

ao caráter de interdependência entre indivíduo e sociedade para se compreender que 

habitus não é destino, é antes um sistema de disposição aberto, construído 

continuamente, em condições históricas específicas, incessantemente confrontado e 

afetado por experiências novas, em espaços distintos como a família, a escola, o 

trabalho, os grupos de amigos e/ou a cultura de massa. Essa autora considera, ainda, que 

a utilização deste conceito em relação ao indivíduo moderno deve contemplar o 

processo de socialização “não apenas como resultado de sedimentação de uma vivência 

nas instituições sociais tradicionais, mas um sistema em construção, em constante 

mutação e, portanto, adaptável aos estímulos do mundo moderno”, pois “vive-se em um 
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mundo com uma variedade crescente de instituições produtoras e promotoras de 

saberes, valores, comportamentos”. ( 2002, p. 67). 

Esses diferentes lugares e instituições que exigem essa variedade de disposições 

nos leva, aqui, a perceber a relevância da compreensão dos deslocamentos num mesmo 

campo – o da educação – e outros campos que compõem o espaço social prováveis no 

mundo atual e com percursos escolares que se alongam. (Bourdieu 1998e). 

Os dados aqui apresentados, portanto, permitem situar as duas alunas-

professoras, às quais nomeei como Cybelle e Regina, no espaço social. Igualmente são 

apresentados dados relativos a características desses lugares que, variados, apresentam 

singularidades interferindo sobre aspectos do habitus familiar mas que, ao mesmo 

tempo, concorrem para regularidades presentes nas condições materiais de existência 

delas, bem semelhantes às das professoras alunas pesquisadas no estudo que deu origem 

a este. 

O fato de relacionar esta pesquisa à realizada anteriormente, como dito, não se 

deve à intenção de se fazer estudo comparativo. O que pretendo é apresentar a 

necessidade de estudos que dêem visibilidade a casos particulares como os de Regina e 

Cybelle, pois, por estarem inseridas na pesquisa anterior, seus percursos de vida 

poderiam ser considerados do mesmo tipo e, o sucesso escolar obtido ao final do curso 

superior, ser reconhecido como casos atípicos, de “dom” e “mérito” para os estudos. 

Neste capítulo, pretende-se analisar e compreender quais as características das 

professoras e dos cenários em que viveram e estudaram a partir dos quais vivenciaram 

circunstâncias que as impulsionaram, ou seja, qual a lógica real das práticas 

engendradas por Cybelle e Regina, nos contextos e nas relações a que tiveram acesso, 

para que obtivessem sucesso escolar tão marcante. 

1.1. Características das alunas-professoras e cenários vivenciados. 

Origem e espaço social estão estreitamente relacionados, quando se pretende 

compreender a posição social, a posse dos diferentes tipos de capital, que se traduz em 

aprendizagens incorporadas ao habitus familiar, o ethos de classe dos agentes, as 

estratégias, as aspirações, a distinção. Assim, ao se observarem as trajetórias dos 

agentes é possível compreender que suas escolhas dizem respeito às posições que 

ocupam no espaço social, as suas relações e aos capitais incorporados, que possibilitam 

manter ou modificar essas posições. 

A distinção que se apresenta poderá, então, ser melhor compreendida, quando se 

observarem as características dos espaços sociais e as relações neles engendradas pelos 
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agentes com destaque para Cybelle e Regina. Bourdieu (2007a, p.116) refere-se à 

dificuldade de se tentar reconstruir espaços sociais com sua totalidade de redes de 

relações. Esta dificuldade deve-se a linearidade do discurso sociológico e a necessidade 

que a tarefa de reconstrução impõe ao pesquisador, pois ele deveria apreender a 

correspondência entre a estrutura do espaço social, com duas dimensões: a que 

corresponde ao volume e estrutura do capital dos grupos distribuídos nele e a estrutura 

do espaço das propriedades simbólicas associadas aos grupos distribuídos nele. 

De qualquer maneira, o autor sugere que se faça um exercício sociológico de 

imaginar uma sobreposição: primeiramente do espaço das condições sociais tal como é 

organizado com o volume e estrutura de capitais que dispõe, em  seguida sobrepõem-se 

os estilos de vida e por último o espaço teórico do habitus, ou seja, o espaço das 

fórmulas geradoras das práticas.    

Assim, apresento características dos espaços sociais aos quais as alunas-

professoras tiveram acesso desde a infância. Em seguida, apresento características delas 

e de suas famílias que poderão sugerir os estilo de vida e, ao relatar fatos e práticas, 

apresento possíveis espaços geradores do habitus. Os dados, neste capítulo, estão 

limitados à linearidade à qual Bourdieu se refere, mas apresentam a caracterização dos 

municípios aos quais tiveram acesso e, em seguida, a análise dos dados obtidos com os 

questionários. 

Os espaços sociais 

O município de Ubirajara, onde residiam os avós maternos de Cybelle, recebeu 

este nome por meio do decreto lei em Novembro de 1944, anteriormente era conhecido 

como distrito  de São José do Turvo.  

Atualmente, o município pertence à região administrativa do governo de Bauru e 

é sede da comarca de Duartina, ambos municípios do estado de São Paulo. Com área 

total de 296 Km2, possui área urbana 1 km2 e área rural 295 km².  A atividade 

econômica está baseada na lavoura e na pecuária. O cultivo predominante da região é de 

laranja, mandioca e hortifrutigranjeiros. A agricultura emprega 65% da população da 

cidade. A área industrial é composta por 05 indústrias sendo 03 farinheiras, 01 de 

calçados e 01 de extração de óleo essencial de eucalipto que é vendido no mercado 

nacional e internacional. 
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De acordo com o censo, em 2010 o município possuía uma população de 4.4292 

habitantes. Dos 1592 domicílios existentes em Ubirajara, 380 situam-se na zona rural e 

1212 na zona urbana. A condição habitacional apresenta um quadro estável, pois 85% 

da população reside em casa própria ou financiada e 15% reside em moradias alugadas. 

Os espaços sociais que possibilitam acesso ao lazer são um centro esportivo com 

um campo de futebol, um campo de bocha, um campo de malha, uma quadra esportiva 

coberta, uma piscina municipal para adultos, uma piscina para crianças de até 7 anos de 

idade, um ginásio poli esportivo com capacidade para abrigar 3.000 pessoas, um clube 

social localizado no conjunto habitacional Nova Ubirajara e um mini parque infantil 

localizado na Praça Porcino Antonio de Lima. 

Quanto aos aspectos sócio-econômicos e de infra-estrutura, Ubirajara foi 

reclassificado no Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)3 entre 2000 e 2002, 

passando do grupo 5 para o grupo 4, que reúne municípios com baixos níveis de riqueza 

em um dos indicadores sociais insatisfatório. Os valores ficaram abaixo da média 

estadual em riqueza e longevidade, porém em escolaridade, o bom desempenho elevou 

seu indicador, que superou a média do estado. 

Ubirajara era onde os avós maternos de Cybelle tinham um sítio e, era para 

aonde ela ia com a família nos finais de semana e nas férias escolares. Neste município, 

seu avô foi eleito prefeito por seis vezes. 

Outro município ao qual Cybelle tinha acesso era Duartina, lá residiam os avós 

paternos e seus pais após o casamento. De acordo com as informações encontradas no 

site http://www.duartina.sp.gov.br/educacao.html “A educação é uma das prioridades da 

atual administração. Todas as crianças em fase de estudo estão cursando da 1ª a 8ª 

séries, com suporte direto e indireto da Prefeitura Municipal.” Após concluírem a 

Educação Básica, os alunos que desejam continuar seus estudos, são subsidiados com 

transporte para os municípios vizinhos e, em alguns casos, com bolsas de estudo. 

Quando Cybelle residia em Duartina existiam apenas duas escolas públicas, 

atualmente, existem 9. 

Dados do censo 2010 registraram 12.251 habitantes no município. Duartina 

destaca-se por desenvolver uma economia vinculada à exploração da pecuária com 

recursos de altas tecnologias, desde adubação de pastagens, pastejo rotacionado, 

                                                 
2 http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php 
3 O IPRS é uma ferramenta usada para avaliar e redirecionar os recursos públicos voltados para o 
desenvolvimento dos municípios paulistas. Não um desenvolvimento comum, mas aquele do qual a 
sociedade participe e se beneficie, na procura por um maior equilíbrio econômico e social do Estado. 
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melhoramento genético, cruzamento industrial, até transferência de embriões e, na 

agricultura, destacam-se cultivos da cana-de-açúcar, do eucalipto, da laranja e em 

pequena escala a oleicultura. O comércio, como as empresas prestadoras de serviços 

presentes no município, têm sua movimentação financeira atrelada a essas atividades. 

Duartina possui O Museu Histórico Municipal, criado em 1.999 que conta a 

história do município, desde a época em que a cidade ainda era Patrimônio Histórico e a 

Biblioteca Municipal com um acervo com cerca de 13 mil títulos, em sua maioria, 

doados pela população. 

O município conta, ainda, com Espaço Crescer destinado a crianças de 7 a 17 

anos, que tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento de habilidades 

educacionais, culturais e esportivas através de aulas de violino, artesanato, flauta, 

esportes, entre muito outros cursos oferecidos gratuitamente. O Espaço Crescer também 

atua na alfabetização de adultos, aulas de informática e cursos profissionalizantes. 

A seguir, breve descrição do município de Arealva, que também compõe o 

cenário, pois nele, Cybelle frequenta a instituição religiosa, desde os 9 anos e foi aluna 

do Curso Normal Superior . 

Em 1948 foi assinada a lei, que levou o distrito de Soturna à categoria de 

município com o nome de Arealva. Sua economia baseia-se na agricultura e na 

pecuária. Existem, aproximadamente, 700 propriedades rurais no município de Arealva, 

responsáveis pela produção de milho, arroz, mamona, cana-de-açúcar, café, laranja, 

alho, feijão, soja, grãos e hortifrutigranjeiros em geral. A área do município é ocupada, 

predominantemente, por pastagens, ocupando 70% desta. O plantel bovino é de, 

aproximadamente, 30 mil cabeças de gado, com 90% predominante, de nelores. Há 

gado de origem européia na região, com os quais são feitos cruzamentos industriais de 

excelente qualidade. Uma empresa leiloeira no município dá vida ao setor e, a  maior 

parte do gado disponível, é vendido em leilões semanais. A economia conta, ainda, com 

60 mil cabeças de frango abrigadas em granjas.  

O Rio Tietê, que margeia o município de Arealva e também dá acesso à cidade 

por meio de balsas, se transformou em verdadeiro instrumento turístico, com ranchos 

sofisticados, de propriedade de moradores de toda região. A “Prainha” comunitária é 

outro atrativo e os turistas interessados em esportes náuticos e passeios de barco, 

costumam frequentá-la nos finais de semana. 

Por sua proximidade a Quilombo, com suas águas termais, as antigas fazendas 

da região foram transformadas em potencial de eco-turismo. Na cidade há grupos 
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organizados que atuam com artesanato de todos os tipos, inclusive culinarista. Vários 

pesqueiros no município são atrações para visitantes de toda a região. Todos eles muito 

bem estruturados, com bons restaurantes. O Conselho Municipal de Turismo 

(COMTUR), com projeto de lei em fase de encaminhamento à Câmara Municipal terá a 

atribuição de organizar a sociedade local para bem receber os turistas, especialmente, 

aqueles de passagem, pois Arealva conta, ainda, com um aeroporto de porte 

internacional, localizado a 20 km do centro da cidade, com estrutura e padrões de 

grande porte. O novo aeroporto foi inaugurado em maio de 2006 e sua construção 

custou, aproximadamente, R$ 25 milhões. O aeroporto Bauru/Arealva exerce um 

importante papel na economia regional, desafogando a área de transporte de cargas do 

aeroporto de Cumbica/Guarulhos e Viracopos/Campinas e na área de transporte de 

passageiros, para o aeroporto de Congonhas/São Paulo, permitindo operações plenas de 

aeronaves de médio porte, para vários estados brasileiros. O transporte de passageiros e 

de carga é feito, também, por grandes barcos e embarcações apropriadas.  

A rede de ensino oficial de Arealva conta com 1.230 alunos matriculados, 

representando 100% do total de crianças com idade para a escolaridade básica. 

Os estudantes de Arealva recebem transporte da Prefeitura Municipal, para 

continuarem seus estudos na região, ao concluírem a educação básica, pois não há 

instituições de ensino superior no município. 

De acordo com o censo 2010, Arealva conta com 7.842 habitantes4. 

Finalmente, Bauru, complementa o espaço social no qual Cybelle estabeleceu 

relações importantes para a constituição do habitus que a distinguiu durante todo 

percurso de escolarização. 

O município de Bauru com, aproximadamente, 340 mil habitantes, em 20105, 

tem Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) classificado em 0,825 pontos, com 

destaque para o IDH-Educação (IDH-E), que atinge 0,906 pontos, um dos índices mais 

altos do Brasil. Por sua localização privilegiada, em um grande entroncamento rodo-

ferroviário, tornou-se durante a primeira metade do século XX, o principal polo 

econômico da vasta região compreendida pelo Oeste Paulista, Norte do Paraná e Mato 

Grosso do Sul.  

                                                 
4 http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php 
5 http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php 
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Constituiu-se, inicilmente, por imigrantes de várias partes do mundo, com 

destaque para os italianos, espanhóis, portugueses, austríacos, alemães e japoneses. 

Posteriormente, atraiu também levas de imigrantes libaneses, sírios, dinamarqueses, 

franceses, chineses e judeus. Mais recentemente, passou a receber bolivianos, 

argentinos, chilenos, palestinos e norte-americanos,  

O cosmopolitismo, característico de Bauru, objetivou-se nas diversas instituições 

de origem imigrante existentes no município, entre elas, a Associação Luso-Brasileira – 

(AALB) o Clube Nipo-Brasileiro, a Associação Cultural Dante Alighieri, o antigo Cine 

Capri, a Associação Cultural Miguel de Cervantes, o Tenrikyo, o extinto Fuentes e o 

clube Luzitana, o hospital Beneficência Portuguesa de Bauru e, ainda, o próprio eixo 

urbanístico denominado Nações Unidas, integrado por avenidas, parques, lagos e 

anfiteatro e um conjunto de parques urbanos e praças  em homenagem a Portugal, Itália, 

Espanha, Alemanha, Líbano, Japão e Palestina. 

 A Prefeitura Municipal, localizada na Praça das Cerejeiras, construída em 

homenagem à imigração japonesa que vive na região de Bauru, foi desenhada como um 

tradicional jardim japonês, com lagos de carpas, pontes, fontes de água, canteiros de 

bonzais, lanternas orientais e cerejeiras. Foi inaugurada na década de 1970 pelo então 

príncipe Akihito, que em 1989, tornou-se imperador do Japão. 

A principal concentração de imigrantes japoneses da cidade aglutina-se nas 

proximidades do Templo Tenrikyo, no Jardim Terra Branca. 

Nas proximidades da Praça das Cerejeiras, encontra-se o Estoril, bairro 

residencial planejado em homenagem à comunidade portuguesa, onde localiza-se o 

Santuário Nossa Senhora de Fátima.  

Em 1980, inaugurou o Zoológico Municipal com cerca de 250 espécies de 

animais e 150 mil visitas anuais. No município há um Jardim Botânico Municipal com, 

aproximadamente, 25 mil espécies de plantas, que, em parceria com a rede pública e 

privada de ensino, promove o programa de educação ambiental do Jardim Botânico. 

Na educação, destaca-se pelo grande número de instituições de ensino, como por 

exemplo a presença de vários campi de universidades, entre as quais a Universidade de 

São Paulo (USP) onde funciona a Faculdade de Odontologia de Bauru, considerada uma 

das principais faculdades de Odontologia do Brasil, pela notabilidade de sua produção 

científica, constituída por pesquisas de relevância internacional e a Universidade 

Estadual Paulista - Unesp,  possui, no município, seu maior campus, em número de 

cursos e em número de alunos, pois possui cerca de 6 mil estudantes em 19 cursos.  
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Bauru conta, ainda, com instituições particulares de ensino superior, com uma 

Faculdade de Tecnologia (FATEC), cursos técnicos no âmbito do ensino médio, 48 

escolas Estaduais, 45 escolas de Educação Infantil, 07 escolas de Ensino Fundamental, 

20 creches conveniadas, 13 creches municipais, 45 classes de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), entre outras. 

A relativa infertilidade de suas terras, e a facilidade de transporte provocada pelo 

entroncamento rodo-ferroviário existente no município, fizeram do setor de serviços e 

comércio a principal atividade econômica do município. 

A agricultura é incipiente, baseando-se no cultivo do abacaxi e frutas tropicais. 

A pecuária sempre esteve presente no município e a cana-de-açúcar ganhou espaço nos 

últimos anos, com a instalação de diversas usinas no interior paulista. 

O setor industrial é representado por indústrias de transformação, metal-

mecânica e alimentícias. Nos setores gráfico e alimentício, Bauru possui empresas 

líderes nacionais de seus setores, com grande volume de exportações e comércio 

interno. 

No setor turístico, o turismo científico assumi relevância nas pesquisas 

desenvolvidas nas universidades, institutos e hospitais com forte foco na pesquisa e 

atendimento de anomalias, tais como o "Centrinho", que se dedica à recuperação de 

portadores de anomalias crânio-faciais; o Hospital Lauro de Souza Lima, especializado 

em hanseníase e o Instituto Brannemark, sede internacional, presidida pelo famoso 

médico que descobriu e desenvolveu as modernas técnicas de osseointegração. 

Em Maio de 2006 foi inaugurado o Aeroporto Estadual Bauru-Arealva / Moussa 

Nakhl Tobias, já descrito no município de Arealva. 

Em Bauru, Cybelle passou grande parte de sua infância e é onde reside até o 

momento da pesquisa.  

 Regina tem como cenário, outros espaços socias. Nasceu em Matão, mas viveu 

sua infância e adolescência na colônia de uma fazenda de cana-de-açucar. Os 

municípios aos quais teve acesso foram São Carlos, onde frequentava a instituição 

religiosa e Ibaté, onde cursou o Magistério e veio morar depois de casada. 

    O lugar em que Regina morava com sua família era uma seção de uma usina de 

cana-de-açúcar que ficava na região de São Carlos e Ibaté. Além da colônia dos 

lavradores, havia a casa do administrador e em, algumas delas, a escola pública. 

 A região de Ibaté começou a ser povoada após a fundação de São Carlos, com o 

incremento da cultura do café em algumas fazendas, localizadas, em sua maioria, junto 
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à estrada de ferro que ligava Rio Claro a São Carlos. A Estação Visconde do Pinhal, a 

mais próxima de Ibaté, foi inaugurada em 1855.  

 Em 1953, Ibaté  foi elevada a categoria de município. Está situada na região 

Central do Estado de São Paulo. Encontra-se a, aproximadamente, 247 quilômetros de 

São Paulo, Capital do Estado, a 12 quilômetros de São Carlos, 25 quilômetros de 

Araraquara. Conta com uma população de 30.724 habitantes6, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/2010). A base da economia é a 

produção sucroalcooleira e, por isso, o município ainda depende muito da safra da cana-

de-açúcar. Isso se deve, principalmente, ao fato de poucas empresas estarem instaladas 

no município.  

O potencial turístico de Ibaté é, ainda, inexplorado, mas, pela excelente 

localização, tem tudo para atingir um bom patamar de desenvolvimento.  

Em Ibaté, atualmente, existem 12 escolas municipais de Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental e 6 escolas estaduais de Ensino Fundamental e Médio. 

Outros espaços culturais e para o lazer são uma biblioteca pública municipal, um centro 

comunitário e um centro cultural, um grêmio recreativo e esportivo, um campo de 

futebol municipal e um ginásio poliesportivo municipal. 

A cidade de São Carlos está localizada no centro geográfico do Estado de São 

Paulo e muito próxima de Ibaté. Possui características especiais que a tornam um local 

de destaque sob vários aspectos. O clima ameno, com temperatura média anual de 

19,6ºC, somado às altitudes médias entre 800 e 1.000 metros, faz de São Carlos um 

local muito agradável, com inúmeras cachoeiras, curiosas formações geológicas e 

belíssimas paisagens. 

 O vigor acadêmico, tecnológico e industrial conferiu à cidade o título de Capital 

da Tecnologia. Suas universidades e centros de pesquisa são reconhecidos pela 

excelência e diversidade. A Universidade de São Paulo (USP), com dois campi na 

cidade, e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) oferecem ensino gratuito e de 

qualidade e já incorporaram à história de São Carlos suas contribuições à ciência e à 

capacitação profissional de milhares de alunos.  

 Reforçando o caráter de pólo de desenvolvimento científico e tecnológico, a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) mantém dois centros de 

atividades instalados na cidade: o Centro de Pesquisa de Pecuária do Sudeste e o Centro 

                                                 
6 http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php 
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Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentação Agropecuária, produzindo 

tecnologia de ponta nas áreas de melhoramento genético bovino e de desenvolvimento 

de equipamentos agropecuários. 

 Instituída em 1984, a Fundação ParqTec é outro ponto de destaque neste cenário 

tecnológico. Trata-se de uma organização não-governamental sem fins lucrativos, que 

tem o objetivo de gerenciar e promover o desenvolvimento do Pólo Tecnológico de São 

Carlos, a partir da transferência de tecnologia das universidades e centros de pesquisas 

para as empresas. Diante da concentração de universidades e centros de pesquisas, São 

Carlos apresenta grande concentração de cientistas e pesquisadores: um pesquisador 

doutor para cada 180 habitantes. No Brasil a relação é de um doutor para cada 5.423 

habitantes. Graças aos centros de pesquisas São Carlos também ostenta outra importante 

marca: a média anual de registros de patente é de 14,5 patentes por 100 mil habitantes. 

No país essa relação é de 3,2 patentes por 100 mil habitantes. A cidade abriga ainda 39 

cursos de graduação e 200 empresas são consideradas de alta tecnologia, em setores 

como ótica, novos materiais e instrumentação. Já a atividade industrial é marcada pela 

presença de grandes indústrias: Volkswagen (motores), Tecumseh (compressores), 

Faber Castell (lápis), Electrolux (geladeiras e fogões), além de empresas têxteis, de 

embalagens, de máquinas, tintas, lavadoras, equipamentos ópticos e uma grande 

quantidade de indústrias médias e pequenas dos mais diversos setores de produção. O 

comércio atende às necessidades da cidade e da região, oferecendo produtos e serviços 

de qualidade. O setor agropecuário é importante na produção de leite, cana, laranja, 

frango, carne bovina e milho. São Carlos também é servida por excelentes estradas, que 

permitem o deslocamento com segurança e rapidez a São Paulo, cerca de 240 Km, e às 

principais cidades do Estado. 

 Eventos importantes marcam o calendário da cidade, atraindo visitantes e 

movimentando a economia local. Entre eles está a Festa do Clima, realizada anualmente 

no mês de abril há mais de 30 anos, conta com uma tradicional Exposição de Orquídeas, 

shows, artesanatos e barracas de comidas diversas. 

 A rede municipal de ensino é constituída por 43 Centros Municipais de 

Educação Infantil, 08  EMEB Escola Municipal de Ensino Fundamental, 01  Escola de 

Educação de Jovens e Adultos e 08 Unidades de Educação Infantil Conveniadas. 

Dezoito bibliotecas compõem o Sistema integrado de bibliotecas que contém um 

acervo de 143.300 exemplares, com cerca de 14 mil livros, comprados em 2010. 
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 O espaço social, construído com breve descrição dos municípios em que Cybelle 

e Regina conviveram, possibilita o exercício sociológico de imaginá-las transitando, de 

acordo com as condições de cada uma, por diferentes instituições, lugares e relações e, 

objetivando um habitus, com características empiricamente observáveis, que lhes 

rendeu como moeda de troca no jogo social. 

 As alunas-professoras e suas famílias 

Nos quadros a seguir, caracterizo as alunas-professoras deste estudo, com dados 

obtidos por meio do questionário:  Identificação/ Caracterização do grupo – Curso 

Normal Superior, o mesmo utilizado em 2003, quando 410 questionários foram 

respondidos para a pesquisa do mestrado. Em 2009, no momento das entrevistas, 

solicitei que respondessem, novamente, o mesmo questionário. A idade, o tempo de 

serviço, entre outros,  foram atualizados para o ano de 2010. Optei por apresentar as 

análises por meio de quadros para possibilitar melhor interpretação do trabalho 

desenvolvido, facilitar a organização e a visualização dos dados analisados, de forma 

comparativa entre elas. Contudo, esta forma de apresentação demonstra os limites 

possíveis de compreensão e análise da realidade, que será complementada, nos 

próximos capítulos, com dados coletados por meio das entrevistas. 

Os quadros a seguir apresentam dados de escolarização e da profissão das 

alunas- professoras e suas famílias 

Quadro 01:   Formação escolar - dados pessoais e da família 

         Sujeitos                             

 

 Indicadores                      

Cybelle 

 Avô 
Mat 

Avó 
Mat 

Avô 
Pat 

Avó 
Pat 

 
Pai 
 

Mãe Cybelle Marido 

1°grau Não cursou Não cursou Não cursou 
Sem 

resposta 
Até 4ªs. 
Inst. Pub 

Cursou 
Inst. Públ. 

Cursou 
Inst. Públ. 

Até 4ªs. 
Inst. Pub 

2°grau Não cursou Não cursou Não cursou 
Sem 

resposta 
Não cursou 

 
Magistério 
Inst. Priv. 

Magistério 
Inst. Públ. 

Até 8ªs. 
Inst. Pub. 

3°grau Não cursou Não cursou Não cursou 
Sem 

resposta 
Não cursou 

Pedagogia 
Inst. Pub. 

CNS 
Inst. Priv 

Não 
cursou 

 Aprendeu a 
ler sozinho 

Aprendeu a 
ler em casa 

Aprendeu a 
ler sozinho 

Profa  na 
fazenda  

    

 Regina 

 Avô 
Mat 

Avó 
Mat 

Avô 
Pat 

Avó 
Pat 

Pai 
 

Mãe 
 

Regina Marido 

1°grau Não cursou Não cursou Não cursou 
Não 
cursou 

Não cursou Não cursou 
Cursou 
Inst. Públ. 

Até 2ªs. 
Inst. Pub 

2°grau Não cursou Não cursou Não cursou 
Não 
cursou 

Não cursou Não cursou 
Magistério 
Inst. Públ. 

Não 
cursou 

3°grau Não cursou Não cursou Não cursou 
Não 
cursou 

Não cursou Não cursou 
CNS 

Inst. Priv. 
Não 
cursou 

Fonte: Questionário:  Identificação/ Caracterização do grupo – Curso Normal Superior. Respondido em 2003e 2009  
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Quadro 02:   Dados relativos à profissão dos avós, pais, do casal 

         Sujeitos                        

 

 

Indicadores                      

Cybelle 

 Avô 
Mat 

Avó 
Mat 

Avô 
Pat 

Avó 
Pat 

Pai Mãe 
 

Cybelle Marido 

Profissão 
Comerci
ante 

Político 
Do lar 

Comerciant
e 

Sitiante 
Do lar 

Motorista 
Coletor 
fiscal 

Fiscal de 
renda 

Profa 
Diretora 

 

 
Profa 
 
 

Comerci- 
Ante 

Tempo de 
exercício 

Mais de 
50 anos 

______ 50 anos ______ 30 anos 33 anos 11 anos 22 anos 

Formação 
profissional 

Aprende
u na 
prática 

______ 
Aprendeu 
na prática 

Dava aulas  
na fazenda 

Aprendeu 
na prática 

Magist. 
Pedag. 

Magist. 
CNS/Ped. 

Não 

 Regina 

 Avô 
Mat 

Avó 
Mat 

Avô 
Pat 

Avó 
Pat 

Pai 
 

Mãe 
 

Regina Marido 

Profissão Lavrador Do lar Lavrador Do lar 
    Tratorista 
Aposentado 
Motorista 

Lavrad. 
Afastada 

 
Profa 

 

Constru- 
tor Civil 

Tempo de 
exercício 

A vida 
toda 

_____ A vida toda _____ 25 anos 19 anos 17 anos 14 anos 

Formação 
profissional 

Aprende
u 
na 

prática 

_____ 
Aprendeu 
na prática 

_____ 
Aprendeu 
na prática 

Aprendeu 
na 

prática 

Magist. 
CNS/Ped. 

Aprendeu 
na prática 

Fonte: Questionário:  Identificação/ Caracterização do grupo – Curso Normal Superior. Respondido em 2003 e 2009. Datas 
atualizadas em 2010. 

 

A análise dos dados da escolarização dos avós maternos e paternos de Cybelle e 

Regina, nos revelam percursos semelhantes, contudo, Cybelle refere-se a todos como 

leitores. Regina não esclarece se seus avós eram alfabetizados, mesmo que de forma 

rudimentar. Seu avôs materno e paterno foram lavradores a vida toda, profissão que 

aprenderam na prática. As avós eram do lar, mas, tinham trabalhado na lavoura também.  

O avô paterno de Cybelle foi comerciante e sitiante. A avó era do lar, mas dava 

aulas particulares na fazenda.  

O avô materno comerciante e político, gostaria de ter cursado Direito. Sua avó 

era do lar e aprendeu a ler sozinha. Fazer o curso de Direito, curso de prestígio, naquela 

época, por volta de 1930, era para quem tinha informação e possibilidade de acesso, ou 

seja, para jovens oriundos da classe dominante, inclusive muitos o faziam fora do país. 

Assim, apesar da regularidade apresentada quanto ao acesso à escola, notam-se 

singularidades em relação ao percurso social e profissional dos avós das duas alunas. 

Em relação à formação dos pais, o pai de Cybelle cursou apenas até a 4ª série em 

escola pública, mas exerceu profissão que pode ser considerada de prestígio em uma 

cidade como Bauru, pois foi coletor fiscal e fiscal de renda. Sua mãe concluiu o terceiro 
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grau formando-se em Pedagogia. Foi professora e diretora da rede pública de ensino nos 

municípios em que residiu. 

Os pais de Regina, segundo dados do questionário, não tiveram acesso à escola. 

Seu pai foi cortador de cana, mas, depois foi tratorista, profissão que aprendeu na 

prática. Sua mãe também foi lavradora por 19 anos. 

Cybelle tem 3 irmãos. Ela é a segunda filha. Todos estudaram. A irmã mais 

velha concluiu o segundo grau, é do lar. Um dos irmãos concluiu o segundo grau, é 

motorista. Ela e o irmão mais novo concluíram o ensino superior. O irmão é advogado. 

Regina tem apenas um irmão, mais novo que ela. Estudou até o 2° grau em 

escola pública. Ficou retido em todas as disciplinas, exceto em Matemática. É operador 

de máquinas. 

As duas alunas-professoras concluíram a escolarização básica em instituição 

pública de ensino, contudo Cybelle sempre estudou na cidade e Regina iniciou o 

percurso escolar nas escolas da fazenda, 1ª a 8ª séries e, o Magistério frequentou na 

cidade.  

Cybelle tinha dificuldades em Matemática, mas gostava das aulas de Português, 

porque gosta muito de ler e escrever. Regina diz que gostava de todas as disciplinas 

escolares, exceto Biologia, talvez por ter professores que não gostavam do que ela fazia. 

Os pais das duas alunas não eram exigentes em relação aos estudos e não 

tiveram influência na escolha da profissão. Cybelle quis ser professora porque gosta 

muito de criança, mas acredita que também foi influenciada pela prática da mãe e tias 

professoras, apesar de não ser vontade delas que ela fizesse o magistério.  

O curso superior, as duas fizeram da mesma forma, em curso a distância 

oferecido por instituição privada de ensino. Cybelle em Arealva, Regina em Ibaté. 

Concluíram o CNS em 2004. Cybelle gostaria de continuar os estudos cursando Artes 

ou Letras e Regina não fez o curso superior antes por falta de oportunidade. 

Cybelle é professora desde 1999, trabalha efetiva na rede municipal desde 2005, 

quando foi aprovada em concurso público, em primeiro lugar, para lecionar na rede 

municipal de ensino de Bauru e, posteriormente,  desde 2006, trabalha na rede estadual 

de ensino do Estado de São Paulo, também aprovada em concurso.  

 Regina efetivou-se por meio de concurso para lecionar na rede municipal de 

Ibaté.  

Mais uma vez, a análise dos dados revela regularidades em relação aos acesso à 

escola, pois todos os avós não frequentaram instituições desse tipo. Nas gerações 
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seguintes, no entanto, observa-se um pai que cursou o primeiro ciclo do primeiro grau e 

uma mãe que concluiu o terceiro grau. Na geração das alunas, ou seja, elas e seus 

irmãos, o irmão de Regina e dois irmãos de Cybelle não cursaram o terceiro grau. 

Dados semelhantes são encontrados nos estudos apresentados na revisão bibliográfica 

desta pesquisa. 

A situação apresentada por Regina a situa  no cenário descrito na introdução, ou 

seja, constitui parcela da população que avança na escolaridade, apesar das condições 

precárias econômicas, sociais e educacionais de suas famílias. 

Os dados a seguir referem-se, mais especificamente, à formação das duas alunas-

professoras e seus maridos 

Quadro 03:   Identificação - dados pessoais e da família atual 

                                             Sujeitos  

Indicadores  
Cybelle Regina 

Idade 36 36 

Cidade em que nasceu São Paulo Matão 

Cidades em que morou Ubirajara, Duartina Na colônia da fazenda 

Cidade em que morava 
(no momento da pesquisa) 

Bauru Ibaté 

Cidade em que fez o CNS Arealva Ibaté 

Sempre morou na mesma cidade? Não Sim 

Cidades em que morou Ubirajara, Duartina, Bauru Ibaté 

Como você classifica sua classe social? 
Por quê? 

Média baixa. 
Tenho casa própria, carro do ano, bom 

emprego 

Baixa 
Porque ganho só para a alimentação 

excluindo plano de saúde, incluso plano 
dentário 

Como é sua casa? 
Própria, de alvenaria, 
3 quartos e 2 banheiros 

Própria, de alvenaria, 
3 quartos e 3 banheiros 

Localização No bairro No bairro 

A que você tem acesso, onde mora? Cinema, biblioteca, museus 
Em Ibaté não há cinema, museus, mas 
frequenta nas cidades vizinhas o cinema 

e a biblioteca. 
Você tem condições econômicas para 

frequentá-los? 
Sim 

Não, mas vai ao cinema usando o 
holerite e a biblioteca é pública 

Você tem acesso a livros, jornais e 
revistas? 

Sim Sim 

Você tem condições econômicas para 
adquirir bens culturais? Quais? Por quê? 

Sim, livros, revistas, jornais. 
Gosto de ler, tenho material de leitura para 
escola, para lazer e religioso, todos de boa 
qualidade. Assim, tanto eu como meu 

marido damos um bom exemplo para nossas 
filhas, que já desenvolveram gosto pela 

leitura. 

Não,mas procuro emprestar as revistas, 
jornais e livros 

Estado civil Casada Casada 
Número de filhos 2 filhas 2 filhas 

Marido  
Nível que estudou 

1° grau Só até a 2ª série do 1° grau 

Sabe se gostaria de ter feito outro 
curso? Qual?  

Sim, Administração Sem resposta 

Por que não o fez? Foi trabalhar Sem resposta 
Profissão do marido Comerciante há 22 anos Construtor civil há 14 anos 

Fonte: Questionário:  Identificação/ Caracterização do grupo – Curso Normal Superior. Respondido em 2003 e 2009. Datas 
atualizados em 2010. 
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No Quadro 3 acima é possível observar que as duas alunas-professoras têm a 

mesma idade. Eram casadas, tinham duas filhas e residiam em casa própria. Os maridos, 

apesar do pouco acesso aos estudos, tinham negócio próprio e o marido de Cybelle, 

gostaria de ter cursado Administração, mas teve que trabalhar desde jovem.  

Cybelle, considera que, tanto na infância quanto atualmente, pertence à família 

de classe média baixa, mas em 2009, tinha carro do ano e bom emprego. Regina, 

considera pertencer a classe baixa porque ganha só para alimentação. A análise desse 

dados, nos coloca diante de casais em condições singulares, mas com regularidades 

importantes a serem observadas, pois possuem casa própria, elas possuem cargo efetivo, 

que lhes garante certo padrão de vida, e os maridos são profissionais autônomos. 

O Quadro 4 traz as práticas culturais a que elas tiveram acesso na infância e 

atualmente. 

Quadro 4: Práticas culturais 

                                               Sujeitos 
Indicadores 

Cybelle Regina 

Na infância, tinha acesso a livros, 
revistas, jornais? 

Sim, na família, na biblioteca da escola e do 
município 

Em casa não. O contato com livros acontecia 
na biblioteca da escola, “que era riquíssima”. 

Gostava de ler? Que tipo de leitura? Sim. Poemas, informativa, contos, HQ, etc. Sim. Literatura 
Tinha condições econômicas para 
adquirir bens culturais? 

Sim Não 

Locais que frequentava com a 
família 

Cinema, concerto musical Não tinha acesso a locais culturais 

Gostava de música? De que tipo? Sim, Sertaneja, MPB, Clássica Sim, Sertaneja, MPB, Bossa Nova, Samba 

Acesso a, _____________________ 
na cidade onde mora 

Tem acesso à cinema, biblioteca, museus  Não tem acesso à cinema, biblioteca, museus 

Acesso a,_____________________ 
nas cidades vizinhas 

Não respondeu Tem acesso à cinema e biblioteca 

Tem condições econômicas para 
frequentá-los? 

Sim Não, no cinema usa holerite. 
Biblioteca é pública 

Tem acesso a, livros, revistas, 
jornais? 

Sim Sim 

Tem condições econômicas adquirir 
bens culturais? 

Sim, livros, revistas, jornais, Não, mas procura emprestar revistas, livros, 
jornais. 

Além da família, com quem se 
relacionava na infância/adolescência                                                        

Colegas da escola, amigos da religião e 
pessoas do trabalho da mãe (professora). 

Com os livros 

Com quem passava mais tempo na 
infância/adolescência? 

Com a família Com a avó 

Sobre o que conversavam? De tudo, também brincavam de teatro. Sobre o passado, adorava ouvir suas 
histórias. 

Fonte: Questionário:  Identificação/ Caracterização do grupo – Curso Normal Superior. Respondido em 2003 e 2009. 

 

A leitura da descrição dos espaços sociais em que viveram com suas famílias, 

nos possibilita compreender os dados disponibilizados, em relação ao acesso aos bens 

culturais e ao lazer. Cybelle, na cidade de Bauru, tem acesso a muitas possibilidades 

tanto culturais, quanto de lazer e, segundo afirma, inclusive condições econômicas para 

frequentá-los e adquiri-los. Regina, apesar de morar próximo a São Carlos, morava na 

colônia da fazenda e não tinha condições econômicas para adquirir bens culturais, 
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assim, o acesso era garantido com empréstimos ou com o uso do holerite e a condição 

de professora pública. 

O acesso aos bens culturais são distintos e a relação estabelecida por elas com o 

universo cultural pode nos dar uma ideia de quais os capitais e, de que maneira, podem 

ter sido incorporados ao longo da escolaridade que as distinguiu.  

Ao finalizar esta análise, a dos dados obtidos com o questionário, penso que é 

possível verificar suas limitações para estudos deste tipo. Por esta razão, esses dados 

foram complementados com entrevista realizada no final do ano de 2009 e serão 

apresentados nos próximos capítulos. 
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Capítulo 2 - Aprendizagens, incentivos, aspirações, vantagens, na família e 

nos primeiros anos de escolarização. A constituição do habitus na lógica real das 

práticas 

 

“8a relação entre duas capacidades que definem o 
habitus, ou seja, a capacidade de produzir práticas e 
obras classificáveis, além da capacidade de diferenciar 
e de apreciar essas práticas e esses produtos (gosto), é 
que se constitui o mundo social representado, ou seja, o 
espaço dos estilos de vida.” (Bourdieu, 2007, p.162) 
 
 

Neste capítulo, revisito as trajetórias de vida onde se contemplam percurso 

social e escolar de Cybelle e Regina para analisar e compreender quais disposições7 

incorporadas ao habitus como capital cultural, social, econômico, simbólico, 

possibilitaram processos de classificação/manutenção e reclassificação/mudança das 

condições de vida e materiais de existência e, sobretudo, sucesso escolar e distinção nos 

espaços escolares frequentados por elas. 

Assim, levando-se em consideração que o campo que nos interessa para este 

estudo é o da Educação, e que o tema que o conduz é o da escolarização, nele, pretendo 

compreender quais capitais foram necessários e suficientes para que elas apreendessem 

o valor de sua posse e, de que maneira, esses capitais poderiam render como moeda de 

troca no jogo escolar, onde o que tem valor é o bom desempenho, o sucesso, a distinção. 

Ao construir este capítulo, levei em consideração as relações sociais na família, 

escola, trabalho e outras instituições, às quais Cybelle e Regina tiveram acesso, até o 

momento da pesquisa. Relatei as experiências vividas com o objetivo de revelar 

aprendizagens, incentivos, aspirações/ambições e vantagens/desvantagens durante todo 

o processo de escolarização, que possibilitaram a constituição do habitus que as 

diferenciou e distinguiu no conjunto das práticas realizadas no curso superior. 

Segundo Bourdieu (Ortiz,2003), diferentemente do cálculo das probabilidades 

que a ciência constrói de forma metódica, com base em experiências controladas e a 

partir de dados estabelecidos segundo regras precisas, a avaliação subjetiva das chances 

de sucesso de uma ação determinada, numa situação determinada, faz intervir todo um 

                                                 
7 Segundo Ortiz, (2003, p.53, nota de rodapé) a palavra “disposição” parece bastante apropriada para 
exprimir o que recobre o conceito de habitus (definido como sistema de disposições): ela exprime, em 
primeiro lugar, o resultado de um  ação organizadora, apresentando então um sentido próximo ao de 
palavras como “estrutura”; designa, por outro lado, uma maneira de ser, um estado habitual (em 
particular do corpo) e sobretudo uma predisposição, tendência, propensão ou inclinação” 
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corpo de sabedoria semiformal, ditados, lugares-comuns, preceitos éticos, “não é para 

nós”, e, mais profundamente, princípios inconscientes do ethos, que, sendo o produto de 

um aprendizado dominado por um tipo determinado de regularidades objetivas, 

determina as condutas “razoáveis” ou “absurdas”. 

No dizer de Elias, ( 1994, p.150-151) ao longo do percurso delas e de seus 

familiares esse corpo constitui resultados de um processo de composição das relações 

sociais do indivíduo, ou seja, para o autor, o habitus de cada indivíduo é consequência 

do que ele individualiza em maior ou menor grau do habitus social de um grupo.  

Segundo Bourdieu (2007, p.27) capitais acumulados por meio de heranças 

familiares, precoces ou tardias, ou por meio de transmissão de capital cultural inculcado 

na escola ou em outras instituições socializadoras, determinam o gosto, que classifica e 

distingue, aproxima e afasta dos bens culturais. Assim, a análise do que foi incorporado 

por elas como disposições para agir em determinado campo ou espaço social poderá 

revelar o que existe do social em suas práticas que foi reconhecido na instituição escolar 

e poderá, ainda, servir como base para o entendimento posterior do que as distinguiu 

durante e ao final do curso superior.   

Após marcar as datas para as entrevistas, fui recebida por Cybelle e Regina em 

suas residências. O contato da pesquisadora com as alunas-professoras ocorreu sem 

problemas. Considero importante revelar, que, desde o primeiro contato com elas, o que 

mais se destacou aos olhos da pesquisadora, foi o que Bourdieu considera como ethos, 

ou seja, um capital constituído por um sistema de valores sociais implícitos e 

profundamente interiorizados que pode ser observado na hexis corporal do agente pois, 

por estar também relacionado ao corpo, este capital objetiva-se no modo de vestir-se, 

portar-se, comunicar-se; é visível e pode ser reconhecido como um habitus 

diferenciado, distinto e distinguível. 

Ainda para justificar o uso da entrevista, neste estudo, destaquei o que Bourdieu 

(2003b, p.708) considera um alerta ao pesquisador, ou seja, que o sociólogo 

entrevistador conduza suas perguntas de maneira a ajudar o pesquisado a dar sua 

verdade ou, melhor, a se livrar dela. 

Assim ao entrevistá-las, mesmo tendo um roteiro inicialmente preparado, a 

sequência dos relatos seguiu uma ordem dada pelos acontecimentos, que iam surgindo 

como dúvidas ou elos para dar continuidade e lógica aos relatos e fatos que iam sendo 

retomados, revisitados, revividos por elas.  
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Por desejar revelar o que Bourdieu (2003b, p.705) considera como estruturas 

invisíveis que organizam as práticas, e, por ter como objetivo principal para este estudo, 

compreender suas práticas como produto de um sentido prático, como um sentido do 

jogo social e historicamente construído e incorporado como habitus, consciente ou 

inconscientemente incorporado como disposições e capitais, os quais permitiram 

durante toda a escolarização, e mesmo depois,  buscar estratégias que poderiam manter 

ou modificar suas histórias e suas condições de vida e existência, minha atenção, ao 

organizar os trechos destacados na análise das entrevistas, privilegiou, para este 

capítulo, os trechos que revelaram a estrutura do espaço social no qual estavam 

inseridas, desde a infância até o momento da entrevista e parte das trajetórias, dos 

lugares sociais, de suas práticas e relações vividas com suas famílias e, 

simultaneamente, nas instituições escolares até concluírem a Educação Básica. 

2.1 – Aprendizagens na família – a constituição do habitus primário 

Cybelle 

Desde pequena, Cybelle conviveu com as diferenças ao se relacionar com seus 

pais. Estes convívios, foram importantes na constituição de disposições como 

obediência às regras e condutas desejáveis em diferentes espaços sociais, 

principalmente, pela escola.  

Sua mãe, professora e diretora, havia sido educada num internato em colégio de 

freiras e, as disposições incorporadas por ela, transpareciam nas práticas com posições 

muito claras quanto ao comportamento esperado dos filhos. Mãe de quatro filhos e 

tendo que trabalhar, às vezes, em três períodos, exigia dos filhos, ao mesmo tempo, 

obediência e autonomia: 

8- Sua mãe educou vocês com regras muito claras ou não? 
C- Tinha. Tanto ela como meu pai. Meu pai nunca foi assim, minha 
mãe, às vezes, no que perdia a cabeça, batia[...]  
 

O pai, coletor fiscal era um pouco mais paciente, tinha outra forma de acionar as 

normas e princípios com os filhos: 

C-mas meu pai não, nunca foi de bater, ele sentava, conversava, fazia 
assim você...se arrepender amargamente do que tinha feito de arte 
(risos), mas eles foram sempre de deixar a gente brincar muito, então 
no que eles não estavam em casa, e a gente ficava com uma pessoa 
olhando, mas brincar na casa ou brincar fora ou montar casinha, 
tudo isso era livre, a gente tinha isso... 
 
C- [...] meu pai ele...era um homem simples assim, mas ele tinha uma 
paixão por criança, né. Então ele sempre vinha antes de dormir, e 
vinha ler algo para nós, minha mãe por lidar com muitas crianças já 
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tinha menos paciência, até teve uma época que ele proibiu ela de 
ensinar a gente fazer tarefa (risos), mas ele tinha assim...muita 
paciência, vinha, lia, ou lia um...um trecho da Bíblia, e antes da gente 
dormir, contava uma estória, ela comprava livros. 

  

 Cybelle se recorda de bons momentos ao lado da mãe, na infância, durante as 

viagens nos finais de semana para a casa dos avós: 

C- [...] a gente gostava assim...que nas viagens quando a gente ia de 
fim de semana ver a minha vó, ela ia repetindo as musiquinhas, que 
ela ensinava, que meus irmãos eram menores...ou contando estórias, 
aquelas estórias cantadas, né, da “Dona Baratinha”, da 
“Chapeuzinho Vermelho”, eu lembro bastante da “Dona 
Baratinha[...] 
 

O acesso à leitura em casa foi consequência da profissão da mãe, que por ser 

professora, tinha contato com vendedores de livros que vinham à escola e, era deles, que 

ela comprava livros e os deixava em uma estante na sala; pequena biblioteca em casa: 

C- tinha uma coleção que eu lembro bem, que, às vezes, vinha 
vendedor de livro para entregar, na escola né, então ela comprava, 
que era em três dimensões assim, que aquilo era diversão para a 
gente né. E...ela sempre deixou, tinha a estante dela, com os 
livros...na sala, né. Sempre deixou a disposição da gente. 

  
Estas práticas, aparentemente simples e desinteressadas dos pais, podem ser 

vistas como excelentes práticas para desenvolver a difícil arte de ouvir. Tanto o pai 

como a mãe parecem ter tido como objetivo acalmar as crianças, pois eram 4 filhos, e 

certamente, não se davam conta da importância de tais atividades para o futuro de 

Cybelle, pois este é um capital específico desejado pela escola. Alunos disciplinados, 

que saibam ouvir o professor, geralmente, são reconhecidos como bons alunos. 

No contato de Cybelle com os avós, uma gama variada de aprendizagens; 

importantes contribuições para a incorporação de disposições ao habitus. 

Seu avô materno, que concluiu apenas a quarta série do primeiro grau, dado não 

mencionado no questionário, tinha um sítio e, ao se encaminhar para a ação política, foi 

eleito prefeito de Ubirajara por três vezes: 

C- Meu avô, ele tinha um sítio e depois de um tempo ele entrou na 
política em Ubirajara, foi Prefeito lá três vezes. 
 

Cybelle lembra-se que ele sempre se referia à importância dos estudos:  

C- E ele deixou, ele sempre falava: Que a herança que ele ia deixar 
para os filhos era o estudo. Então ele estudou os filhos, (os filhos 3 
mulheres e 2 homens). 
 

A avó materna não estudou porque: 
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C- na época da minha vó é, as meninas não podiam estudar, só os 
meninos.  
 

 Mas gostava muito de ler; fez deste gosto um hábito e privilegiou seus netos 

com o acesso aos livros: 

C- minha vó gostava muito de ler 
8- Sua vó morava com vocês? 
C- Morava na cidade vizinha, Ubirajara. E na época da minha vó é, 
as meninas não podiam estudar, só os meninos, que o pai dela 
mandou estudar, então, as meninas tinham mais vontade de ler , então 
minha vó sempre estava com livros grossos para ler. 
8- Você lembra disso? Você lembra dessa, você tem essa imagem? 
C- Lembro. Aqueles romances: Sabrina...aqueles romances assim 
de...que ela comprava e sempre estava lendo. Então a gente ia passar 
as férias lá ela...ela sempre tinha um momento que ela ia estar 
sentada na cadeirinha lendo. 
8- Você tinha vontade de saber o que tinha naqueles livros ou aquilo 
não te chamava a atenção? 
C- 8ão, eu só via ela lendo, não tinha muita figura, desenhinhos para 
gente, mas era um momento assim, que ela tinha livrinhos para a 
gente, que ela teria a hora dela ler e a gente estava ali. 
 

 A vida livre no campo e com os primos, durante as férias, na casa dos avós 

maternos foram plenos de experiências variadas: 

C- do lado da minha vó materna, ela...a gente fala assim: - 8ão sei 
hoje como uma vó contornaria isso. 8as férias ela queria os netos lá. 
Então na casa dela é...ficava dez netos, sem pai e mãe nenhuma, né, 
então ela ia, levava para pescar, levava para andar né, no sítio, e ver 
tirar leite da vaca no sítio do meu tio, que ela já não tinha mais sítio, 
então tinha os dois lados”  
 

O avô paterno faleceu muito cedo, quando Cybelle tinha 4 anos, mas todos os 

filhos, apesar da crise econômica, tiveram acesso aos estudos, contudo o pai de Cybelle 

concluiu apenas o primeiro ciclo do Ensino Fundamental. As filhas estudaram em 

internato de freiras e fizeram Magistério. 

Os avós paternos eram proprietários de sítio onde plantavam café, mas com a 

crise de 1930, perderam parte do que tinham: 

8- Cibele, quando você era criança você considera que a sua família 
era uma família de classe média, classe média baixa ou classe alta? 
C- Acho que classe média baixa 
8- É? 
C- É 
8- O salário dos pais você acha isso? 
8- Mesmo os avós tendo sítio tudo, você acha isso? 
C- É, mas eles todos perderam (risos) 
8- É? 
C- Eles com a crise do café perderam todo o sítio, então eles foram 
para a cidade logo né, e aí... 
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8- E aí sobreviveram com? 
C- Sobreviveram com mais simplicidade. 
 

As perdas foram materiais, econômicas, mas as disposições incorporadas ao 

habitus como capital cultural e simbólico podiam ser observadas nas práticas em 

família, na casa grande:  

8- Coisa mais simples, uma vida mais simples. Mas você acha que 
ficou deles esse requinte? 
C- Isso. 
8- 8o antigamente, vamos se dizer assim, né? Como você disse, sua 
vó tinha as louças, conhecia o que era uma boa louça. Isso ela passou 
para vocês? A mãe do pai? 
C- A mãe do pai...mais uma filha dela, que era a...uma irmã mais 
velha do meu pai que assim, como ela não tinha filho, de vez em 
quando ela adotava eu e minha irmã 
8- Ah! 
C- Para passar lá e de cortar as frutas sem pegar na mão, a manga 
né, tudo aquilo de etiquetas, ela passava. Minha mãe também estudou 
em colégio de freiras, mas minha mãe não ligava muito. A minha tia 
quando a gente ia lá, fazia isso. E uma cunhada... 
8- Então essa formação de assim, no modo de agir, no modo de ser, 
foi do colégio de freira? 
C- Isso 
8- 8ão da família? 
C- É 
8- A família era simples? 
C- 8ão. 8a casa da minha vó tinha isso, assim, por mais que ela 
fosse, que eles estivessem no sítio, mas era casa grande, né...ela tinha 
esse requinte sim. Minha vó sempre teve isso, o meu vô não era, não 
gostava muito, mas as filhas, os filhos, sempre souberam essas 
normas de comportamento, tudo. 
 

Esses relacionamentos contribuíram com a formação e o conhecimento das 

regras do jogo social em diferentes circunstâncias: 

C- [...] e...tanto meu pai como minha mãe, por ter isso né, na fazenda 
antigamente tinha aquilo da etiqueta, das coisas, a mãe do meu pai 
tinha muito disso né, as louças...mas no mesmo momento tinha o 
outro lado: - Vamos fazer um churrasco na beira de um 
riacho...(referindo-se à família da mãe) 
 

 Quando Cybele se refere aos dois lados, está se referindo às experiências vividas 

na casa dos avós maternos, já descritas, e, no sítio dos avós paternos, que lhe renderam 

disposições para se portar com valores de pequena burguesia, resquícios de uma época 

de abastança na vida desses avós e de suas tias, ex-proprietários de fazenda de café.  

C-Assim...era algo de você saber se comportar em dois mundos 
diferentes, né! Mas assim, não sei se para a formação escolar mas, 
sabia tanto falar na beira do sítio como se tivesse que ir num 
restaurante, numa mesa.  
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 Os dois lados lhe renderam disposições do habitus de classe. Contudo, Cybelle 

pareceu ter dúvidas da importância dessa forma de conduta aprendida nas famílias dos 

avós, mas concorda com a pesquisadora quando pergunto se esta convivência a 

preparou para comportamentos esperados na escola: 

8- Mas você não acha que a escola cobra um pouco isso da criança, 
essa postura? 
C- A postura. É verdade 
8- A postura, a educação, saber falar? 
C- Respeito, isso é verdade! 
 

Seus avós maternos moravam em Ubirajara. Os paternos em Cotia, mas tinham 

sítio em Duartina e foi desta maneira que a mãe de Cybelle conheceu seu futuro marido, 

pois sua mãe era amiga das irmãs de seu pai no colégio interno em que estudavam. 

Duartina e Ubirajara são municípios próximos. 

Os pais de Cybelle, quando se casaram, foram morar em Duartina. 

 Regina 

 Para Regina, a relação com os familiares era de outro modo. Morava com a 

família em uma colônia de uma seção, próxima a São Carlos e Ibaté, cidades 

apresentadas anteriormente. Segundo ela: 

 R-seções são assim...as fazendas que faziam parte da usina.  
 

Regina lembrou-se do nome de algumas delas: 

R-Palmital, Palmeiras, Santa Rufina e o Pau D’Alho, ficavam numa 
direção. Aí na outra direção era: Salto, Olaria, Rancho Alegre, 
Fazendinha. 
 

As casas da colônia eram todas iguais, separadas por uma cerca de bambu, muito 

simples. 

Os pais, que não estudaram, trabalhavam na lavoura e no corte da cana. Saíam 

cedo para trabalhar e ficavam o dia todo fora. Enquanto os pais trabalhavam, ela 

cuidava dos afazeres domésticos e a responsabilidade era aprendida de outra maneira 

em suas práticas diárias:  

R- Aos 10 anos eu já cuidava da casa, né, eu lembro que eu lavava 
roupa, tudo mais, mais lavava, lavava casa porque minha casa era de 
chão de...era tijolo, o ladrilho era uns tijolo, não sei se você já viu 
uma casa assim? 
 

Cabia à avó materna, que morava na mesma colônia, mas na casa de um tio, 

irmão de sua mãe, servir a comida às crianças e cuidar dos netos e das crianças que não 

iam com os pais para a lavoura de cana: 
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R-Aí as outras crianças, às vezes, iam trabalhar com os pais, porque 
os pais podiam levar, né, naquela época, e os que não iam ficavam lá 
em casa[...]Eles levavam até bebês, naquela época podia levar, 
colocava, eles levavam acho que um tipo de uma rede, colocava em 
baixo de alguma coisa e iam trabalhar.. 
 

Esta avó, que também já havia trabalhado na roça, não frequentou a escola, mas 

quando ficava com as crianças, contava histórias inesquecíveis: 

8- Ela estudou ou não? 
R- 8ão 
8- Também não 
R- Mas ela contava histórias 
8- É? 
R- Longa história, nossa! 
8- História do que ela gostava? 
R- Saci...eu conto até hoje, eu conto para os meus alunos, que eu 
acreditava, que o Saci existia, o que ela dizia, o roda moinho que 
tinha o Saci, que a gente tinha que pegar com peneira, ela contava 
história 
8- Sempre a mesma história ou ela fazia historinhas? 
R- 8ão. Ela tinha várias histórias. Só que a gente acreditava tanto, 
pensava que existia tudo o que ela contava. 
 

A avó paterna ela não conheceu:  

8- E a mãe do pai? 
R- ah, faleceu quando meu pai era criança. 
8- Então você não conheceu? 
R- 8ão. 
 

O contato com o capital cultural na fazenda era restrito, mas havia uma missa na 

casa do administrador e Regina a frequentava, nos finais de semana, porque sua família 

era católica. Lá fazia encenações orientada pelo catequista. 

Sua admiração pelas músicas, por cantar e por livros, a fez praticar algo do que 

se lembra com restrições:  

R-Eu lembro de um fato até engraçado, até me envergonhava do fato. 
Eu lembro que fui numa missa, era apaixonada por igreja, e foi o 
batizado da minha prima, que hoje ela tem acho que uns 30 anos, 
também, uns 29 anos. Eu fui em Araraquara no batizado dela, e eu 
era apaixonada por livro, e eu lembro que catei o livro da igreja e 
trouxe. Era um livro de música, um compridinho, cheguei em casa e 
mostrei para meu pai. Ele quase me matou. Sei que na próxima 
semana, ele teve que arrumar dinheiro, voltar, para mim levar o livro 
de volta. E até o ano passado, que surgiu aquele livro “A menina que 
roubava livros”, eu falei: 8ossa!!! Esse livro é para mim! (risos). Aí 
meu marido até comprou o livro. 8ão tem nada a ver comigo, não, 
mas o título, porque isso me marcou muito, meu pai ficou muito 
bravo. 
 



 67

Regina não conheceu os avós paternos, mas sabe que eles não estudaram. O 

casal teve doze filhos, contando com seu pai. Ela não tinha contato com esses tios, pois 

todos moravam em outros municípios, mas sabe que eles também não estudaram. 

É interessante observar a falta de mobilidade que a condição econômica 

proporcionava à família de Regina, pois seu pai é de uma família, com mais onze 

irmãos, com os quais pouco se relacionava ou se comunicava e, um deles nem conhece 

os sobrinhos. O local em que moravam, uma fazenda, é outro aspecto limitador para 

quem não tem transporte próprio ou público. Quando Regina saía da colônia era para ir 

à escola ou à instituição religiosa. Em nenhum momento ela se referiu às férias ou ao 

contato com primos ou parentes. 

O tio de Regina que trabalhava e morava na fazenda, irmão de sua mãe, também 

não estudou.  

O irmão da aluna-professora, segundo seu depoimento, deu muito trabalho na 

escola: 

R-Meu irmão fez até o 3º, mas foi assim, aos trancos e barrancos, 
terminou quase agora, reprovou muito, nunca deu importância, e 
talvez não tenha saído nem alfabetizado. 

     [...] 

R-Meu irmão entrou na escola com 9 anos, deu muito trabalho para 
os meus pais...é aqueles pais chamados sempre na escola, tinha 
expulsão, ele foi expulso uma vez dessa escola, que ele estava na 
usina, aí ele teve que ir para uma escola numa...da fazenda Palmital, 
que, naquela época meus pais não tinham preocupação que era 
perigoso, ele tinha que andar muito, quase 1h, saía assim...no escuro 
de casa, de manhazinha para ir. 
 

Mas, no momento da pesquisa, trabalhava em empresa de grande porte e era 

líder de sua seção. Também era proprietário de uma empresa de transportes, na qual seu 

pai trabalhava. 

Na entrevista, Regina revelou que seu pai frequentou a escola até a 4ª série, fato 

que não havia sido revelado no questionário e, na usina, trabalhava como tratorista. Ter 

concluído o primeiro ciclo do Ensino Fundamental, proporcionou a ele condição de 

vantagem, pois ser tratorista, numa lavoura de cana-de-açúcar, é diferente de ser 

trabalhador braçal, que dedica-se ao duro trabalho do corte da cana. No momento da 

pesquisa, apesar de aposentado, continuava trabalhando como funcionário do filho: 

R-Ele sai de manhã, já sai com o pessoal para trabalhar e mais 
quatro empregados que ele tem, um deles é meu pai, meu pai já é 
aposentado. Sai e vai levar nas firmas, várias firmas, aí à noite ele 
volta e leva nas faculdades 
8- Entendi 
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R- Aí leva para a Faculdade de São Carlos e da Faculdade de 
Araraquara, U8ESP, Federal,U8ICEP... 
8- Ta. 
R- Aí de final de semana, ele ainda vai fazer viagens particulares, vai 
para a praia[...]. 

 
A disposição incorporada ao habitus, na fazenda, como tratorista, permitiu que 

ele complementasse a renda familiar garantida pela aposentadoria. Ter aprendido a 

dirigir o trator, o ônibus, as vans, e ter acesso a esses bens, proporcionam a mobilidade 

que ele não tinha quando morava e trabalhava na fazenda. 

A mãe de Regina também não estudou e trabalhou como lavradora - cortadora de 

cana, por 19 anos, contudo depois de um problema de saúde foi afastada e aposentou-se 

também.  

Assim, segundo Regina, pelo que conheceu de sua família, só ela se interessou e, 

realmente, se dedicou aos estudos:  

R-porque na minha família, até hoje, ninguém tem estudo. 

 Apesar de ter se referido a alguns parentes que tiveram acesso à escola, por 

pouco tempo, realmente, na geração do pai e tios, e, na dela, o irmão e primos, todos 

desistiram; certamente, porque não deram conta do arbitrário cultural que lhes era 

imposto nas atividades pedagógicas. Regina não reconhece, de que maneira a autoridade 

pedagógica, revelada nas sanções ao irmão, o excluía do direito de estudar. O que ele 

precisava ter, era mais que interesse, eram disposições incorporadas ao habitus para 

reconhecer o valor do que estava em jogo. 

 Essas foram as práticas por ela vivenciadas na família e destacadas no momento 

da entrevista para este capítulo. 

 Segundo Bonnewitz (2003, p.78,79), para Bourdieu, de todas as ações 

pedagógicas que sofremos, as mais decisivas são as que sofremos durante a infância. 

Por serem inculcadas pelo grupo familiar, são consideradas as mais precoces e 

constituem o habitus primário. Considerando que toda família ocupa uma posição no 

espaço social e,  por considerar que os esquemas de percepção e de ações se relacionam 

a ele, e, considerando, ainda, que o habitus é a interiorização da exterioridade;  receber 

uma educação é, geralmente, receber uma educação ligada a uma posição social.  

 Cybelle e Regina nasceram em famílias com capital econômico, cultural, 

simbólico e social diferenciados e tiveram oportunidades e acessos à cultura 

diferenciados durante a infância, na família. Deste modo, os relatos revelam que na 

constituição do habitus primário de Cybelle e Regina já se observam ethos de classe 
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dintintos e distintivos, ou seja, as diferentes relações vividas por Cybelle e Regina na 

socialização primária, em suas famílias de origem, constituiu, em cada uma delas, um 

ethos que lhes proporcionou diferentes maneiras de estimar as possibilidades de futuro. 

Para Bourdieu (1998e) o habitus primário fundamenta, nos agentes, as marcas, os 

sistemas de pensamento, que possibilitam organizar estratégias, tomar decisões, se 

posicionar diante dos acontecimentos presentes (posição atual) e futuros (potenciais), 

sem ter que pensá-las como um projeto explícito de vida.  

 A seguir, apresento outros espaços sociais, nos quais Cybelle e Regina tiveram a 

oportunidade de se relacionar com outras instituições e pessoas responsáveis pela 

reestruturação do habitus primário e pela constituição do habitus secundário durante o 

período da escolarização básica. 

 2.2- Aprendizagens, incentivos, na escola e em outras instituições durante 

todo o processo de escolarização básica - a ampliação do habitus primário  

 Os relatos apresentados a seguir são trechos das entrevistas considerados como 

relações importantes para a reestruturação do habitus primário. Destaquei diferentes 

práticas e relações de Cybelle e Regina, com diferentes agentes, em diferentes lugares 

sociais aos quais tiveram acesso desde as séries iniciais até o final da Educação Básica 

em decorrência das mudanças e opções de estudo. 

 Para Bourdieu (1979) a instituição escolar que impõe um arbitrário cultural e, a 

todos o distribui, igualmente, nas atividades pedagógicas, tende a transformar os 

privilégios sociais em privilégios naturais, e não de nascimento. Assim, 

dissimuladamente e com aparente neutralidade, a escola consagra e legitima as 

hierarquias sociais e os privilégios de classe. (Bourdieu, 2001b, p.241)  

 Para o autor (2001b, p.242), sucesso escolar precoce pressupõe capital cultural 

incorporado precocemente difundido na educação familiar e, sucesso escolar tardio, 

pressupõe recuperar “atraso” em incorporar capital cultural não difundido na educação 

familiar. Desta maneira, estes últimos são os alunos que a tradição escolar designa como 

“esforçado”, “caxias”, “aplicado” ao obterem sucesso escolar. 

 Sem a intenção de comparar os sistemas de ensino francês e brasileiro e, menos 

ainda, as realidades dos alunos franceses que chegam às conceituadas universidades 

daquele sistema com as alunas-professoras que concluíram curso superior de pouco 

prestígio oferecido a distância por instituição privada de ensino, mas, com o objetivo de 

analisar experiências vividas na escola e nas diferentes instituições e lugares sociais, 

durante processo de escolarização básica, transcrevo trechos da entrevista para que se 
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compreenda de que modo o habitus primário, incorporado de modo diverso por Cybelle 

e Regina são reestruturados nesse processo de socialização. 

           Cybelle  

Cybelle, nascida em julho, completava 7 anos no meio do ano. Por esta razão fez 

o pré duas vezes, mas não foi alfabetizada. De qualquer maneira, ela considera que este 

foi um tempo muito gostoso e a professora é lembrada pelas apresentações, dancinhas, 

teatrinho. 

Uma das estratégias adotadas pelos pais de Cybelle, para conseguir trabalhar e 

cuidar da educação dos filhos, foi matriculá-los em períodos diferentes, ou seja, eles: 

C- dividiam, uma menina e um menino, no período da manhã e uma 
menina e um menino, no período da tarde. 
 

No período que não iam para a escola, duas crianças ficavam em casa, com a 

empregada, pois, segundo Cybelle, os quatro juntos davam muito trabalho. 

Em Duartina havia duas escolas, mas Cybelle e os irmãos estudavam na mesma 

escola em que a mãe lecionava. O “Sabbag” era a escola onde estudavam os filhos das 

pessoas que trabalhavam nos sítios da região. Eles vinham de carroça para a escola, 

eram crianças muito simples e tinham muitas dificuldades: 

C-Tinha a escola...que lá...é o...“Gebara”, né, e tinha 
outro...”Sabbag”. 8o pré...o pré já era no...no prédio do ensino 
fundamental, né. Então eu fiz no “Sabbag”, que lá era tido como a 
escola da vila, mas minha mãe dava aula lá, e ela preferia 
que...ficava mais fácil para ela né? Porque eram quatro filhos para 
ela dar conta de levar né? 
 

 Na primeira série lia porque decorava as lições: 

C- Porque mesmo na 1ª série, eu lembro que a gente tinha que ler a 
lição e aquilo era decorado, né? Então você treinava, treinava, até 
chegar sua vez você já sabia decor. Então a gente fala, a gente nem se 
dá conta de quando a gente começou a ler, sei que no 1º ano eu 
aprendi a ler, mas quando foi esse momento assim eu não...nem sentia 
né, porque era algo decorado mesmo né.[...] 
 

 Na segunda série percebeu que sua professora avaliava os trabalhos feitos 

autenticamente pelos alunos e atuava com imparcialidade enquanto outras distribuíam 

privilégios: 

C – Depois, no 2º ano também, foi uma professora, lembro, Dona 
Joana. Era uma professora muito amorosa, fazia muitos trabalhos 
artísticos assim, eu gostava, né. E tinha concurso de desenho. Cidade 
pequena tem muito isso, cartaz mais bonito...e havia assim que eu via 
na outra professora que era brava algo de que: - a!, essa é filha da 
minha amiga...(nã, nã, nã). E com a professora Joana não tinha isso, 
todo cartaz ia ser avaliado, né. E ela não admitia que fazia em casa e 
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que a outra deixava fazer em casa e vinha aquelas coisas 
maravilhosas que a mãe fez, né (risos)[...]  
C- E esse que era o mais votado, né. Então, a professora Joana não, a 
gente fazia na classe, né, então eu gostava disso.[...] 
 

Cursou o primeiro e segundo anos no “Sabbag”, depois, no final 1982, foi para o 

“Gebara” que era considerada a escola da elite de Duartina.  

Nesta época, começou a frequentar o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová 

e uma instrutora ia à sua casa prepará-la para a leitura nas reuniões. A metodologia 

utilizada pela instrutora foi importante na formação da leitora e nesta época Cybelle 

descobriu o gosto pela leitura: 

 
8- [...] Então...daí nessa época do 2º, 3º ano, você se lembra 
de...de...do que te encantava mais na escola, do que você gostava? 
Você já falou das artes, né. Tinha alguma outra coisa que você 
gostava muito na escola ou não? 
C- Eu gostava dessa fase, dessa parte de ler em público, né. Era algo 
que eu gostava. E eu lembro que na 3ª série, eu comecei, minha mãe 
começou a investigar assim até a parte religiosa e havia coisa que ela 
não concordava...é...e aí, foi quando ela começou a estudar a Bíblia 
com as testemunhas de Jeová. Eu não queria e depois...quando eu fui 
no Salão uma vez, achei gostoso isso, porque tinha crianças lendo em 
público né?  
8- É. 
C- Aí eu gostei disso. Queria ler lá (risos). E quando eu comecei a 
estudar a Bíblia, até a instrutora minha, que vem uma pessoa te 
ensinar os assuntos da Bíblia. 
8- 8a sua casa? 
C- É. 
8- Quantos anos você tinha? 
C- Eu tinha 13, na 3ª série? 9 anos. 
8- 9 anos? 
C- 9 anos. 
 

Assim, quando começou a frequentar o Salão do Reino e percebeu que poderia 

ler também, e ficar em evidência, como as outras crianças, dedicou-se ao estudo da 

Bíblia: 

8- Ela já vinha para te ensinar a fazer essa leitura? 
C- É. Foi quando eu aceitei. Minha mãe começou antes, minha irmã e 
depois eu aceitei. Era um livro de Histórias Bíblicas. Eu lembro que 
eu lia muito mal, né. Então, isso até foi algo que até acrescentou, de 
eu estar lendo, de ter alguém me ouvindo ler alto, né, em voz alta 
e...foi quando eu fui melhorando na minha leitura. 
8- Ela te ensinava a fazer a leitura assim então? 
C- Ela fazia a leitura de um parágrafo e o próximo era meu. 
8- Ah tá!  
C- Então tinha sempre esse revezamento[...] 
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Com 9 anos, Cybelle foi adquirindo uma disposição para se apresentar em 

público. Achou gostoso ir ao Salão do Reino, porque tinha crianças lendo. Destaca-se a 

disposição porque, neste momento, ela ainda não tinha o domínio da leitura, como se 

pode ler nos relatos: 

C[...]e...até esses dias lá em Duartina que eu a vi, nós comentamos: - 
Como é que você aguentava eu lendo mal daquele jeito (risos). Que 
eu lia muito mal, lembro que, de soletrando, e minha mãe nunca foi 
assim de exigir notas da gente. Ela falava assim: - Tem aqui os 
livros...meu pai gostava muito de ler, ela também, então ela deixou a 
vontade, não ficava aquilo “você tem que tirar 10”. Ela não 
pressionava. 
8- Ta. 
 

Segundo Cybelle, os textos oferecidos pela instrutora, também contribuíram, 

pois a revista “Despertai” trazia textos literários, textos científicos, que eram 

interessantes, como consequência, desenvolveu o gosto pela leitura e por assuntos 

científicos na escola: 

C- E...essa foi uma oportunidade assim de eu melhorar na leitura e a 
gente tem muitas é...literatura, leituras diferentes, né, tem assuntos 
científicos, que era algo que me interessava, então sempre tinha na 
Despertai, um assunto assim...que era de um bichinho, que eu 
gostava, né. Foi quando foi assim melhorando minha leitura nisso. 
 

Na terceira série ela já estava alfabetizada. No entanto, tinha feito as séries 

anteriores em uma escola da vila, frequentada por crianças que vinham dos sítios. 

Cybelle considera que foi o trabalho feito em casa, pela instrutora religiosa, que a fez 

adquirir aprendizagens em relação ao aprofundamento na leitura: 

C-Ainda não tinha esse desempenho...[...] E até na interpretação de 
texto, porque depois de ler cada parágrafo, ela fazia perguntas, né, 
então...fazia a gente estar raciocinando naquilo que estava lendo[...] 
Então isso ajudava. 
 

 Considerava-se boa aluna porque lia bem: 

8- Então você fez a 1ª e a 2ª nessa escola que era mais com o pessoal 
do sítio e na 3ª e na 4ª em uma escola que tinha uma seleção um 
pouco maior dos alunos. 
C- Isso. 
8- Você se inclui em que lado da seleção, você acha? Entre os 
melhores ou os que tinham mais dificuldades? 
C- Aí...eu fiquei lá do lado dos melhores (risos) 
8- É. 
C- Mas não era algo assim que destacasse. Porque eu era muito 
tímida. E, então assim, eu lia bem, e respondia bem as perguntas, mas 
na Matemática eu tinha assim muita dificuldade. E... gostava de 
assuntos científicos e eu estudava o que eu gostava, o que eu não 
gostava eu deixava aquilo no rasinho (risos.) 
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  No Salão do Reino tinha que fazer pesquisas, mais uma experiência que lhe 

rendeu autonomia, pois não contava com a ajuda dos pais: 

8- Tem outra coisa interessante também que você falou agora que ele 
coloca o tema e você pesquisa? 
C- Também tem isso de buscar. 
8- Você que ia buscar, pesquisar? Mesmo pequenininha ou não? 
C- Mesmo pequena. E minha mãe nunca foi assim de fazer assim 
trabalho para a gente, nunca ela fez, ela falava “é seu, se vira”, então 
a gente ia e pesquisava né, e mesmo quando eu comecei a fazer 
apresentações eu tinha 12 anos e eu que montava sozinha. 
 

 Os livros deixados para complementar as aulas de leitura, Cybelle lia para os 

irmãos, este era, certamente um exercício para apresentar se em público com 

desenvoltura: 

8- E aí você estudava muitas horas para aprender ou não? 
C- 8ão. Era assim...com crianças é 30 minutos ou 1 hora. [...] 
8- Ela deixava alguma coisa para você ler em casa? 
C- Deixava. Um livro de Histórias da Bíblia 
8- E você lia? 
C- Lia. 
8- Gostava de ler? 
C- Gostava de ler. Lia para meus irmãos. 
 

 Princípios, valores e outros temas eram trabalhados na instituição religiosa: 

8- Dentro dos temas que você trabalhava, você falou que, aqui você 
não trabalha só com ?  você trabalha com outros temas? 
C- Aqui é mais ligado a valores né. Tem Histórias da Bíblia, que vão 
falar porque não se deve roubar, porque não mentir, é essa parte que 
é para as crianças né, e os adultos também fazem, é certo brigar? É 
difícil fazer o que é bom? Então são termos ligados a valores né. É  de 
um livro que é para as crianças. Esse livro é muito bonito. E a gente 
sempre tem também nas revistas temas atuais, tem aquecimento 
global[...] 
 

Cybelle segue reestruturando o habitus primário e as disposições presentes no 

habitus são reconhecidas na escola sem que ela tenha consciência: 

8- Mas você não acha que a escola cobra um pouco isso da criança, 
essa postura? 
C- A postura. É verdade. 
8- A postura, a educação, saber falar? 
C- Respeito, isso é verdade! 
8- Você não acha que fez diferença para você? Os professores não 
olhavam para você com outros olhos por isso? 
C- 8ão sei. 8ão sei. 
8- Mas você sabia a hora de falar e a hora de calar? 
C- Sabia, sabia. 
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Não se lembra de ter sido incentivada pelos professores das séries iniciais para 

melhorar a leitura e aponta a instituição religiosa como incentivadora, o que foi 

fundamental nos anos iniciais da escolarização: 

8- Então agora fala uma coisa para mim. O que você acha que fez 
mais diferença na sua vida escolar? Foi a escola ou foi a, foi a 
igreja? 
C- Foi, no início, nessa fase de alfabetização, foi a igreja. Salão do 
Reino me ajudou bastante. Que eu não lembro assim de algo, um 
incentivo dos professores nesse sentido, eu não lembro. E depois de 5ª 
a 8ª, aí sim eu tive alguns professores que me incentivaram bastante. 
 

 O trabalho com a leitura no Salão do Reino teve reflexos positivos na sala de 

aula: 

C- Fez assim, a diferença em Língua Portuguesa porque aí é...quando 
a professora escolhia alguém para ler ela... 
8- Pode falar 
C- Ela passou a já mencionar meu nome, né, porque antes eu estava 
esquecida ali, mas como eu melhorei na leitura ela passou a me 
chamar também para ler na classe, né, quando ia ler um texto, 
alguma coisa. 

  

 Ao final da terceira série, a profissão da mãe proporcionou mudanças: 

8- Vocês vieram para Bauru por causa do trabalho do seu pai? 
C- É. Meu pai pediu transferência, como minha mãe estava em 
Domélia e meu pai em Duartina, os dois queriam vir para uma cidade 
em comum, né. Então meu pai pediu transferência da coletoria para 
cá e minha mãe conseguiu vir por união de cônjuge. E nessa escola 
assim que ela...era diretora, também não tinha essa diferença, no 
início eu não me identifiquei como sendo a filha da diretora depois 
que eles perceberam, às vezes, meu pai vir buscar, né. Então não 
mencionei nada, né. E ela não tinha essa, um tratamento especial lá 
dentro, era Dona Elza[...] 
 

A partir da 4ª,  já morando em Bauru, estudou no “Instituto Ernesto Monte”, 

uma escola considerada de elite e, mais uma vez, a conduta da mãe revela os princípios 

com os quais educava seus filhos, ou seja, sem privilégios. 

A aluna-professora se recorda dos bons professores dessa escola pública e de sua 

qualidade de ensino, pois, apesar de os pais, nesta época, por volta de 1984, poderem 

pagar uma escola particular, ela preferia estudar na escola pública, pois se ouvia dizer:  

C-ah! você vai para a escola particular porque você não está 
conseguindo passar na pública. 
 

 A professora da 5ª série foi importante para ampliar o domínio da língua, pois a 

incentivava a escrever poemas usando as regras gramaticais: 
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8- E ai Cybelle quando você começou a perceber que você gostava de 
escrever esse poemas? 
C- É...com essa professora...ela começou a desenvolver um trabalho 
com a turma e...e aí ela me sugeriu: - Faz um caderno com os seus 
poemas; porque eu escrevi um, um dia e ela falou “Faz um caderno 
com os seus poemas” 
8- É. 
C- Eu fazia, levava para ela ler, foi a fase que eu comecei a namorar 
(risos), minha mãe não deixava eu namorar, aí no poema eu falava 
disso.� E, aí ela, ela lia e falava: - Há eu estou entendendo o 
problema aqui (risos). Estou entendendo porque você está dizendo 
isso.� E (risos). Então colocava ali muito simbolismo, tudo, mais essa 
disputa que tinha, � E, de minha mãe não querer que eu namorasse e 
eu estava já namorando. 
8- Para escrever um poema a gente precisa dominar alguma coisa, 
...das regras de como se escreve um poema, rima. 
C- Rima, métrica. 
8- Métrica. E você dominava isso ou não? 
C- Dominava. 

 
 Escrever bem a distinguia e chamava a atenção de outro colega que também 

queria ser reconhecido. Ela aceitava o desafio e jogava o jogo escolar:  

C-  e...ali tinha uma professora de Português, que era a Dona Luci, e 
que eu fazia poemas, então ela corrigia os meus poemas, 
ela...mostrava para a classe os meus poemas né...Tinha outros alunos, 
até tinha um amigo meu que a gente, havia esse desafio né, de “eu 
tiro a melhor nota, você...”, entre eu e ele, né, esse meu amigo. 
8- Quando que despertou isso em você? Essa vontade de disputar? 
C- Quando ele veio, ele também estudou comigo no “Ernesto” e ele 
veio. E ele tinha isso, né. Ele era competitivo então instigou em mim 
isso “ah, eu também vou tirar isso.  
 

 A professora atenta, a estimulava, incentivava e desafiava a escrever sobre 

diversos temas: 

8- Ela fez um trabalho então, na sua opinião, interessante com 
poesias para poder te instigar... 
C- Depois que ela viu assim...ela trabalhava muito em desenvolver o 
individuo também.E, então no que ela viu, que eu gostei, e tinha mais 
umas duas meninas que gostaram, ela seguiu outro rumo com a classe 
e de vez em quando ela falava: - Quero que vocês escrevam, e vocês 
três tragam para mim um poema. 
C- Deixava livre. Trabalhava assim...agora eu quero....às vezes ela 
definia alguma coisa para a gente melhorar.� E, que era para ter 
mais sonoridade, alguma coisa assim..e...deixava a gente caminhando 
até sozinha nesse, nesse princípio.E, mas ela estimulava. 
 

Cybelle considera a importância das estratégias utilizadas por essa professora de 

Português, D.Luci, principalmente, por sua sensibilidade em despertar o interesse pela 

escrita em seus alunos, pois, para os meninos, que não se interessavam em escrever 
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poemas, ela os incentivava sugerindo que escrevessem as regras dos jogos que mais 

gostavam. 

 Cybelle, nesta época, além dos poemas, gostava de ler romances: 

C- Eu gostava de romance, gostava de livros de poemas. 
8- Você lia para poder escrever ou você escrevia sozinha? 
C- Os meus poemas eu escrevia sozinha, mas também buscava né, a 
leitura de alguns poetas que... 
8- Tem algum que você lembra que gostava mais ou não? 
C- Que eu gostava...gostava...da Cecília Meireles, eu gostava, porque 
eu tenho o nome Cecília (Cybelle Cecília), hã (risos). Do Chico 
Buarque, das músicas dele, né, gostava bastante também. 
 

 Família, religião e escola trabalhando juntos na formação dos princípios. 

Por conhecer os princípios e a conduta profissional de sua mãe, aceitou as regras 

do jogo para fazer parte do grupo: 

C – [...] na 8ª série aconteceu algo assim interessante que, as meninas 
me desafiaram também, e que, de dizer que eu nunca ia para a 
diretoria, mas eu tinha um bom comportamento né, então não tinha o 
porque de ir para a diretoria, então um dia eu matei aula, na aula da 
professora que eu mais gostava, a de “Desenho”, né, que era 
“Geometria” antes né. Eu tinha essa aula, aula de Desenho, e...ela já 
no que viu que eu não estava na classe e tinha me visto, já correu 
para falar para minha mãe, né, então eu tive que ir para a Diretoria 
para provar para as meninas que eu ia para a Diretoria. 
8- É (risos) 
C- E estava assim, andando ali em volta da escola, não fui fazer nada 
de errado, né. 
8- É. Só para fazer parte do grupo né 
C- Só para elas entenderem que eu, minha mãe não ia descumprir as 
regras porque eu era filha, né. Ai minha mãe quase tem um treco a 
hora que me vê lá dentro (risos), chamou meu pai para assinar o livro 
negro, que tinha, ela falou que ela não ia assinar aquilo, mas ela ia 
chamar o pai para assinar, ai foi pior ainda, que a conversa dele, a 
gente preferia apanhar (risos), ele fazia até você chorar arrependida, 
ele falava, né. 
 

          Quando Cybelle decidiu fazer o curso Magistério já trabalhava com crianças: 

8- Você achava que ia ser professora ou não? 
C- Eu gostava, assim, até por a gente ter contato bastante com 
crianças, né, de falar de casa em casa, e, às vezes, eu tinha outras 
crianças como estudaram comigo eu estudava com criancinhas 
pequenas, eu gostava. 
8- Você foi fazer o mesmo trabalho que fizeram com você um dia? 
C- Fazia. 
8- Ir nas casas das crianças para elas aprenderem a leitura? Você 
sentiu a mesma dificuldade que sua formadora lá sentiu também? 
C- Senti. 
8- Sentiu também? 
C- Senti. 
C- Eles também tinham dificuldade de leitura? 



 77

8- E também melhoraram ou não? 
C- Melhoravam. 
8- É? 
C- Melhoravam sim. Porque é uma atenção individualizada, né! 
 

  Regina 

A primeira escola em que Regina estudou, ficava na sede da fazenda. Uma casa 

abrigava uma classe multisseriada. Havia duas professoras, uma para 1ª e 2 ª séries e 

outra para 3 ª e 4 ª séries. Para chegar até a escola, Regina ia de caminhão com as outras 

crianças. Eram muitas horas entre sair de casa, ir até a sala de aula, o início das aulas e o 

retorno. Nessa época alfabetizou-se sozinha, pois ficava observando os colegas que 

estavam na terceira e quarta séries e que ficavam esperando o caminhão com ela.  

As professoras de todas as séries da classe multisseriada eram muita bravas e 

Regina recorda-se que só podiam fazer o que elas determinavam e nada mais. Ela ficava 

bom tempo esperando os colegas terminarem suas lições. 

Contudo, considera que elas eram muito organizadas; tinham letra bonita: 

 R- A chamada. Tinha uma letra muito bonita. Eu sentava próximo à 
mesa, né, e a caderneta, o diário eram aqueles fininhos, não eram 
esse grandes de hoje. 
 

Regina recorda-se, também, que o incentivo dessa professora, do 1°ano, foi 

muito importante para sua formação e, inclusive para que ela desejasse ser professora: 

R-Eu acredito que tenha sido isso e tenha sido também o fato das 
pessoas acreditarem em mim. Porque ela, apesar dela ser brava, ela 
sempre me elogiava, sempre! Ela pegava...eu lembro que ela sentava 
eu no colo dela, e olhava na minha mão e falava: – Ai, as mãozinhas 
são de professora! 
 

No  2° ano teve contato com a organização, com a competição, com a sanção. 

Aprendeu a ter atenção e a obedecer as ordens dessa professora: 

R- Todo mundo em fila, era...professora de 2ª série brava, também! 
8- O que significa ser brava para você? 
R- Ela era muito rígida. Ela não admitia que as crianças errassem. 
Ela punia. 
Ela fazia competição de tabuada e ela dava aquelas bolachinhas que 
tinha aquele buraquinho no meio, acho que ainda existe, né? 
8- É, rosquinhas! 
R- Rosquinhas, é. E para quem errasse ela não dava e ela batia com a 
régua. 
 

No segundo ano, quando era aluna da mesma professora, que considerava muito 

brava, que sentiu o que é ser tratado com diferença ou discriminação. Para Regina estas 

são marcas deixadas para sempre, nela e nos colegas: 
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R- Eu lembro que ela judiava de duas crianças, judiava demais. Isso 
marcou. Porque que me marcou? Porque hoje, um desses meninos é 
um presidiário. 
8- Ah! 
R- E o outro é assim sem...ficou homossexual, talvez não tenha sido a 
educação ou...talvez tenha porque ele era tão discriminado na sala! 
8- É? Mas porque será que ele era discriminado? 
R- Eles aprontavam né. Um moço que hoje é preso, ele era muito, ele 
escrevia uma palavra numa linha só, assim, porque ele escrevia muito 
forte, e ela batia, puxava o cabelo dele. 
8- E ele era de família muito pobre? 
R- 8ão. Era de chefe da usina. 8ão era de pobre. 
8- Porque às vezes a criança... 
R- E o outro era de uma família muito pobre. 
8- É? 
R- Só que porque não ia bem, né. 8ão ía bem, elas puniam mesmo 
8- E eles reprovavam? 
R- Reprovavam. Eram grandes. Eu acho, eu acredito que eles nem 
estavam na...eu acho que aos 8 anos, esse que está preso, devia ter 
uns 13 anos, na 2ª série. 
 

Contudo, a metodologia utilizada por essa professora foi lembrada como algo 

positivo em sua formação, pois, na 2 ª série, ela corrigia todos os cadernos e exigia que 

todos escrevessem corretamente: 

8- Regina, e nessa, no 2º ano você já, ainda era boa aluna?  
R- Era boa aluna. 
8- Você também terminava antes? 
R- Sim. 
8- E aí, conta um pouco. O que você fazia se você terminasse antes? 
Ficava lá? 
R- Eu acho que não tinha atividade para fazer não. 
8- 8ão? 
R- Ficava esperando, só levava o caderno para ela corrigir na mesa, 
né... 
8- Ela corrigia o caderno de um por um? 
R- Um por um. Ela ficava sentada na mesa dela e a gente fazia uma 
fila. 
8- E mostrava tudo o que tinha feito? Ela corrigia? 
R- Corrigia. 
8- Mandava fazer de novo, ou não? 
R- ah sim! (risos). Eu acho que tem, até uma coisa que elas...as 
pessoas acham errado, mas uma coisa que eu achei legal, eu achava 
legal, eu gostava. Se errava uma palavra, copiava 10 vezes, a 
palavra. Tinha um caderninho, né, um caderninho que nem um tipo de 
caligrafia, compridinho, só para correção 
8- E você acha que... 
R- ah sei lá, na época eu gostava. Hoje eu acho errado né, mas na 
época eu gostava que ela fazia assim, porque eu não escrevia errado. 
 

Seu pai, apesar do pouco estudo, pois tinha frequentado até o 4° ano, ajudava a 

filha nas tarefas: 
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R- aí, quando eu cheguei na 2ª série, eu lembro que meu pai estudava 
comigo sim, ele pegava o caderninho, eu lembro que ele estudava 
assim, “História do Brasil”, eu lembro que ele perguntava e eu 
respondia...Descobrimento do Brasil, essas coisas... 
 

Na 3 ª série, Regina passou para o período da tarde e, como das outras vezes, ia 

muito cedo para a escola: 

R- [...] eu lembro que eu saia da minha casa entre 10h30m, 11h, para 
entrar às 13h. Então ficava muito tempo lá. Era um caminhão só para 
fazer toda...todo o percurso, então para não fazer o percurso com a 
gente dentro eles pegavam de um lado tudo junto,[...], era muito longe 
[...] “Palmital”, “Palmeiras”, “Santa Rufina” e o “Pau D’Alho”, 
ficavam numa direção. Aí da outra direção era: “Salto”, “Olaria”, 
“Rancho Alegre”, Fazendinha”, então eles, ele fazia a outra parte. 
Como a nossa parte era o oposto, então ele começava primeiro pela 
nossa parte, depois ele ia buscar as outras. 
 

Regina ficava muitas horas esperando por essa condução. Entre um período de 

aula e outro, aguardava na biblioteca e quando a professora da pré-escola, do período da 

tarde, chegava, pedia que ela fizesse algumas atividades com os alunos que tinham 

dificuldade de aprendizagem e a recompensava com uma lembrança no final do ano: 

R- Aos 10 anos, como eu falei para você, que o caminhão demorava 
para buscar a gente, que eu não acho que a gente não saía de lá ao 
meio-dia, a gente saía assim...duas, três horas da tarde, e eu lembro 
que uma professora, aí já tinha pré-escola lá, na usina já tinha. Uma 
professora da pré-escola pediu para eu ajudar ela, e eu ficava 
ajudando ela, certo período. Aí ela me dava...de presente, assim, todo 
final do mês, ela dava aquelas presilhinhas que parecia um 
grampinho de cabelo. 
8- É? 
R- Para eu ajudar ela com as crianças. 
8- 8esse horário que você ficava lá esperando? 
R- Que eu ficava lá esperando. Ou eu ia para a biblioteca e quando 
ela começava a aula, que era 13h, eu ia para a sala dela. 
8- O que você fazia lá, com as crianças? 
R- Eu ajudava ela com as crianças no caderno. Eles ainda 
faziam...coordenação motora, naquela época. 
8- E ai você ficava com um? 
R- Pegava na mão, junto com ela. 
 

 Quando ia à  biblioteca, escolhia livremente os livros que mais lhe chamavam a 

atenção; não havia bibliotecária: 

R-Tinha uma moça que fazia a merenda, uma que servia. A que servia 
que cuidava da biblioteca. 

 

Regina tinha preferência por livros sem figuras e lia muito: 

8- Você podia levar para casa ou só lia lá? 
R- Podia levar para casa. 
8- Podia levar. Você demorava para ler esses livros maiores? 
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R- 8ão, lia muito. 
8-Engraçado, parece que você pegava livros que não 
tinham...figuras, né? Você pegava mais livros com textos, né? 
R- É. Sem figuras, sem figuras. 
8- Porque será, não? 
R- Eu não sei. Eu gostava de ler, ainda gosto, né. Acho que é aí que... 
8- E isso foi bom para você? Você acha? 
R- Foi, foi. 

 

Gostava muito de ler e recorda-se que quando estava na 3 ª série: 

R- aos 9 anos eu li Capitães de Areia. 
 

A metodologia de ensino utilizada, durante as aulas de Ciências, da professora 

de 3ª série, foi lembrada de maneira positiva: 

R- Tinha a professora de 3ª série, que acho que foi a única professora 
que começou...que dava pesquisa demais, era muita pesquisa, a gente 
fazia muito cartaz,[...] Ela chamava Dona Angelina e ela ensinava, 
tudo que ela ensinava antes era com...ela dava para a gente pesquisar 
os bichos, eu lembro que a gente colava os bichos, não...quando a 
gente matava os bichos, eu não lembro. Eram os bichos nos cartazes, 
e isso hoje eu até acho estranho (risos). Eu nem conto para os meus 
alunos isso, porque eu acho errado (risos). Mas eu lembro que eu 
procurei muito uma casca de cigarra para colar...besouro, era colado 
mesmo, assim com durex, ainda assim, escrito o nomezinho dos 
vertebrados. 
[...] 
R- Ela dava os bichos...depois que a gente levava para escola, depois 
ela dava sobre eles, então eu achava que era fácil. Eu gostava muito 
de Ciências. 
8- Então vocês faziam...aprendiam Ciências assim de uma forma mais 
prática? Vocês iam lá, procuravam o bichinho, punham no cartaz e aí 
ela ensinava, assim por exemplo? Eles são vertebrados, assim? 
R- É. São vertebrados...aí ela falava...Assim a gente recortava os 
livros velhos que ela dava, que ela que levava, revistas velhas, assim, 
ela recortava, pedia para a gente recortar, ela que levava, vivia com 
uma sacolinha de... 
[...] 
R- É, revistas 
[...] 
R- Era todo tipo. Ela levava para a gente recortar. E livros velhos 
também, didático mesmo, recortava as figuras que ela pedia e... 
 

Nas aulas de Artes e Português, Dona Angelina usava a mesma estratégia para 

incentivar os alunos: 

R-Às vezes, também. Eu lembro que tinha uma florzinha que chamava 
“Sempre Viva” na Fazenda, uma florzinha dura, e eu lembro que eu 
fazia muito cartaz de poesia, dos textos e ela colocava na...colocava 
em exposição na escola. Era uma professora que mexia bastante com 
trabalho sim! 
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Quando concluiu o primeiro ciclo do Ensino Fundamental, as aulas eram em 

outra fazenda e as viagens continuaram: 

R-era uma perua que passava, não era mais caminhão  
 

Os professores também viajavam para lecionar, pois a maioria era de São Carlos, 

apenas um era de Ibaté. 

Desta época, Regina lembra-se da professora de Português: 

8- Tá. E algum deles, em especial, te chamava a atenção ou não? 
R- Uma professora de Português. 
8- É? 
R- Gostava muito dela! 
8- Porque você lembra? 
R- Ah, eu acho que ela era assim diferente né. Ela gostava que a gente 
lia muito, ela incentivava a leitura mesmo, ela era uma professora 
muito nova, ela devia ter o que...se eu lembrar dela, o jeitinho...uns 25 
anos, 26 anos! 
 

 E dos poemas que gostava de escrever: 
 

R- Escrevia também. Eu lembro que eu tinha um caderninho de 
poeminhas que eu mesmo inventava. Eu acho que os poeminhas nem 
tinham significado, né (risos). Minha mãe não guardou...mas eu 
tinha... 
8- Você escrevia tudo no caderninho? 
R- É, eu escrevia. Adorava poemas. 8as festas cívicas eu lembro que 
eu declamava os poemas. 

 
Outro fato relatado foi que dos 25 alunos que iniciaram com ela o segundo ciclo 

do Ensino Fundamental, apenas 11 concluíram a 8ª série:  

R-Meu primo reprovou acho que, 3 vezes, na 1ª série, foi ficando, e 
ainda nem terminou, meu primo deve ter estudado até a 5ª série, 
começou comigo, a minha prima estudou até a 6ª, foram ficando para 
trás, não se importaram, minhas amigas também. 
8- É? 
R- Quando eu terminei a 8ª série não era o mesmo grupinho, que 
estava comigo... 
 

Concluiu o Ensino Fundamental sem nenhuma reprovação: 

8- Entendi. Bom, então voltando um pouco pra você. Aí você 
terminou a 8ª série, e...nessa época da 8ª série você terminou com... 
Quer dizer você nunca...? 
R- 14.  
8- 14 anos? Você nunca reprovou? Foi direto? 
R- 8unca reprovei. E minhas primas, minhas amigas que estudavam 
comigo, reprovaram. 
 

Para Regina, seu percurso escolar foi natural, pois ela não planejava seu sucesso 

escolar e nem tinha como objetivo competir ou disputar com seus colegas esta posição: 
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R- Eu acho que era naturalmente. Porque eu não tinha noção dessas 
coisas assim... 
8- 8ão? 
R- De competição..., de nada 
8- 8ão? 
R- 8ão tinha. Tanto é que quando minha professora ficava brava com 
os outros, eu me sentia mal, eu tinha...eu ficava com dó das crianças. 
 

Esta afirmação de Regina pode ser compreendida com o que Bourdieu (2000, 

p.142)  considera como “um valor de escassez”, ou seja, ao dispor de uma competência 

cultural determinada – sua competência como leitora e produtora de texto – em salas de 

aula onde seus colegas não detinham este capital, ela se destacou e obteve benefícios 

adicionais, como por exemplo, seu lugar de destaque não disputado com seus colegas. 

O domínio da língua aliado ao esforço e dedicação, continuaram lhe rendendo 

como “moeda de troca”, pois ela se distinguia de seus colegas:  

R- na Usina da Serra, até na minha assim, até a minha 8ª série eu 
sempre me destaquei[...].  
R- 8o final do ano, eu lembro que eu ganhei uma camiseta, por ser 
melhor aluna, uma camiseta que era tudo cheia de Mickey, uma 
camiseta... 
8- Isso fazia diferença para você ou não? 
R- Ah...talvez até fazia, porque toda criança gostava, e eu era de 
família muito pobre, eu até gostava né. 
 

Aos 12 anos, começou no corte de cana, aos sábados, na roça com sua mãe, 

porque não havia aula e, aos 14 anos, quando terminou a 8° série, foi registrada pela 

fazenda como lavradora e iniciou sua profissão na lavoura, como cortadora de cana. E, 

apesar de seu pequeno porte para realização de trabalho tão pesado, Regina se destacava 

e gostava do elogio: 

R- Eu cortava muita cana, e era pequenininha, tinha 42 quilos na 
época. 
8- Mas porque você cortava tanto, será? Você era muito rápida? 
R- Eu era rápida. Eu, assim...eu não sei, eu sempre gostei de me 
destacar, de fazer uma coisa, mas fazer bem feito. 
8- E para você era um prazer, chegar no final do dia e ter cortado um 
pedaço daquele caminhão? 
R- É...eu na minha época não era de dois ainda, não tinha dois, não 
tinha três, era só uma parte. 
8- 8ão, mas você ia contando quanto você tinha cortado? 
R- Ah sim! Tinha notinhas. Tinha época que era por tonelada, mas 
teve época que eu cortei por metro, então eu cheguei a tirar 800 
metros, eu cortava 800 metros de cana, que hoje é muito difícil, para 
um homem, é difícil. 
8- E as pessoas falavam, te elogiavam por isso? 
R- Sim, eu me destacava. 
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O estudo, segundo Regina, foi importante pois preparou-a para enfrentar a vida 

dura do trabalho na roça: 

8-[...] Você acha que isso, essa sua técnica, essa sua maneira de ficar 
um pouco mais esperta nessa coisa de cortar a cana, você devia aos 
estudos ou não? 
R- Sim, também aos estudos. Sabe por quê? Eu sempre...a hora que 
tinha...eu não gostava o jeito que o pessoal me tratava eu comprava 
as brigas, porque, eu já tinha uma maneira de ver diferente, que eu 
achava que não era certo, apesar de eu não conhecer as leis, nada, eu 
sempre...comprava as brigas das pessoas...não pode...não é assim[...] 
R- Eu achava que era dos estudos sim, porque na época eu lia muito, 
talvez tenha sido pelas leituras, né, devo ter aprendido alguma coisa, 
a me defender pelo menos e defender algumas pessoas. 
 

Os relatos apresentados reconstroem as relações familiares, escolares e em 

outras instituições, de Cybelle e Regina, nos primeiros anos de escolarização. 

 Adolescentes, elas concluem a oitava série e precisam decidir pela profissão.  

Antes de seguirmos o percurso que as preparará para atuar como professoras, 

faço uma pausa para puxar os fios e amarrá-los para que se possa compreender os 

capitais incorporados ao habitus que permitiram o reconhecimento do valor da moeda 

em jogo no campo da educação e os usos estratégicos que fizeram deles, até este 

momento da escolarização.  

Como citado anteriormente, Cybelle e Regina, no momento da pesquisa, 

apresentavam dificuldades econômicas e, por esta razão, considerei-as como de origem 

de camada popular.  

Ao serem entrevistadas, no entanto, revelam-se condições sociais, econômicas, 

culturais, simbólicas, condutas e e percursos diferenciados. 

Segundo Almeida (2007, p.49) o acesso obrigatório à instituição escolar – escola 

para todos - a tornou parceira obrigatória das famílias nos processos de socialização e 

educação de seus filhos. Isto implicou dois tipos de consequências, primeiro as famílias 

perderam o poder de definir sozinhas tanto o conteúdo quanto a forma dessa 

socialização. Segundo, a escola promove a luta simbólica, desigual para os que não 

detém o capital cultural dominante por ser transmissora de patrimônio cultural, 

igualmente distribuído para todos e  impondo a todos um arbitrário cultural, uma cultura 

de um grupo social como cultura legítima. 

Para desmistificar o discurso da escola libertadora e com o objetivo de explicitar 

os mecanismos perversos e ocultos responsáveis pelas desigualdades de aproveitamento 

e de rendimento de estudantes de diferentes grupos sociais que frequentavam a escola 
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pública francesa, Bourdieu em parceria com outros pesquisadores e, às vezes, sozinho, 

desenvolveu estudos que embasaram sua tese sobre o acesso e  a permanência no 

sistema público de ensino francês. Guardadas as devidas proporções, este estudo, 

certamente, vai revelando esses mecanismos ao revelar o acesso, os percursos, práticas e 

permanência de Cybelle e Regina no sistema público de ensino brasileiro. 

Bourdieu (1998d) apresenta, com base em pesquisas, a correlação estreita entre o 

sucesso escolar e o perfil da família. Segundo o autor, sucesso/fracasso pode estar 

fortemente relacionado, também, a outros fatores e, todos eles, devem ser observados 

em conjunto.  

Por esta razão, é importante nos reportarmos aos espaços e lugares sociais aos 

quais as alunas-professoras tiveram acesso, já relatados no capítulo anterior, pois eles 

fazem parte desse conjunto que proporciona as condições de acumulação de capital, ou 

seja, a possibilidade de incorporar disposições ao habitus é relativa às oportunidades de 

acesso às diferentes instituições e às relações com diferentes capitais que os agentes 

encontram nos espaços sociais. Bourdieu considera, ainda, que essas oportunidades não 

parecem ser circunstanciais ou aleatórias, pois estão regularmente balizadas pelo 

volume e pela estrutura de capital dos agentes em relação às condições (de volume e 

estrutura de capitais) dos demais agentes envolvidos no jogo em um campo específico. 

Assim, a herança cultural, que é responsável pela diferença inicial das crianças 

diante da experiência escolar e, pela taxa de êxito escolar, na realidade, é transmitida em 

cada família a seus filhos, mais por vias indiretas que diretas. É este certo capital 

cultural e um ethos, ou seja, um sistema de valores implícitos e profundamente 

interiorizados, que contribuem para definir, entre outras coisas, as atitudes frente ao 

capital cultural e à instituição escolar. (Bourdieu, 1998d, p.42)  

2.3. A constituição do habitus primário - diferenças iniciais 

Ao ser entrevistada, Cybelle revela uma condição de pequena burguesia, pois 

desde pequena, esteve em contato com o que “restou” de um capital econômico na 

família do pai ao conviver com seus avós paternos que foram proprietários de fazenda 

de café. Assim, após a crise de 1930, as dimensões da propriedade já não eram as 

mesmas, mas a casa era grande e conservava os bens adquiridos nos tempos áureos. O 

valor desses bens culturais foram incorporados nas ocasiões em que visitava sua avó, 

pois, era impecável a disposição das louças na arrumação da mesa e sua tia, irmã mais 

velha de seu pai, ensinava as sobrinhas a se portarem à mesa, comendo a manga com 

talheres. A lembrança desse tempo estava marcada ainda, pelas músicas tocadas ao 



 85

piano por sua avó. Por mais dissumuladas que pudessem ser essas práticas familiares na 

casa dos avós paternos, ao conviver com resquícios de uma vida social baseada no 

poder econômico do fazendeiro de café, que sobreviviam na etiqueta, nas maneiras e 

nos objetos, essas disposições, certamente, foram incorporadas como capital cultural e 

simbólico, pois estavam vivas nas lembranças de Cybelle. 

As visitas à casa dos avós maternos, proporcionaram o acesso ao capital social, 

pois, quando consideramos o avô, prefeito por três vezes, ou seja, no mínimo 9 anos de 

mandato, é possível considerar que toda família dispunha de certo prestígio na cidade de 

Ubirajara. Esse fato, certamente, rendeu à Cybelle, disposições incorporadas ao habitus 

como capital social, pois ela deveria ser reconhecida, por toda parte, como a neta do 

prefeito, por muito tempo, em diferentes lugares e até  mesmo depois dos mandatos 

terem cessado.  O capital simbólico pode ser considerado na importância dada aos 

estudos, pois Cybelle conviveu com uma constante preocupação deste avó com a 

formação dos filhos, pois para ele, esta seria a única e melhor herança que deixaria a 

todos, inclusive às filhas, que estudaram em internato.  

Nas práticas da avó materna, forte contato com o capital cultural. Cybelle 

recorda-se que ela dava aulas particulares na fazenda e tinha o hábito de leitura. Assim, 

todos os dias, após o almoço, ela se acomodava para ler livros grossos e disponibilizava 

livros para os netos. As brincadeiras e passeios pelo sítio também renderam momentos 

inesquecíveis onde conheceu animais e plantas entre outras coisas. Sobrepondo estes 

dados à descrição do município de Ubirajara, feito anteriormente, pode-se imaginar essa 

avó, esposa do prefeito, passeando com seus 10 netos pela cidade e, mais uma vez, 

pode-se compreender as disposições incorporadas por Cybelle como capital social e 

simbólico. 

Assim, durante os finais de semana, ou nos períodos de férias, diferentes práticas 

iam constituindo um modo social de agir e de pensar.  

A vida com os pais também proporcionavam práticas e relações importantes. 

Cybelle tem mãe professora, que estudou em colégio interno e pai coletor de impostos e 

fiscal de rendas. Considerando, novamente o cenário já descrito, destaco a importância 

da profissão do pai de Cybelle, pois ser coletor fiscal e depois fiscal de renda, 

certamente proporcionava a ela e a família, posição distinta nos municípios de Duartina 

e, posteriormente em Bauru, nos quais residiram. Estudar em colégio de freiras, em 

regime de internato, e concluir estudo superior em instituição pública de ensino, 

também distinguiram a mãe de Cybelle, em sua geração. As disposições incorporadas 
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no internato se revelavam na postura rígida, com regras claras. O pai, apesar de mais 

dócil, apoiava as regras da casa e, educava os quatro filhos com argumentos fortes e 

convincentes que, às vezes, faziam chorar. 

Apesar de não cobrar notas altas, a mãe leva as crianças com ela para o trabalho, 

para cobrar as tarefas em dia e bem feitas. O respeito pelos espaços escolares e por sua 

figura de professora, depois diretora, colocava limites e hierarquias que as instituições 

sociais esperam e cobram.  

Cybelle, revela em seus relatos, uma infância com privilégios de pequena 

burguesa que, dissimuladamente, possibilitou incorporar ao habitus primário, as 

disposições de capital cultural, social e simbólico. O capital econômico, nesta época, era 

suficiente para garantir o acesso aos bens culturais como livros, revistas e concertos 

musicais.  

Simultaneamente, na colônia de uma seção de fazenda de cana-de-açúcar, 

crescia Regina, em condições diversas e muito diferentes das de Cybelle.  

Dos avós, conheceu apenas a avó materna, que sempre viveu naquele local, 

trabalhou duro na lavoura e não frequentou a escola. De qualquer maneira, quando 

reunia as crianças da colônia, esta avó contava histórias que pareciam reais. Os pais 

trabalhavam na lavoura, saíam muito cedo. A mãe cortava cana e o pai era tratorista. 

Regina aprendeu desde cedo a cuidar da casa. As obrigações escolares também ficavam 

por sua conta. Na família, não teve acesso à leitura. O acesso à TV foi só aos 12 anos e 

com muitas restrições, pois raramente conseguia assistir aos programas, porque a 

retransmissão era muito ruim. Do que ela sabe, ela foi a única pessoa da família que 

mostrou interesse pelos estudos. Na constituição do habitus primário, a família de 

Regina contribuiu com a disposição para enfrentar a vida dura do trabalho e a 

responsabilidade em manter a organização e limpeza da casa. Como capital cultural o 

gosto pelas histórias contadas pela avó, pode ter sido a base por seu interesse por livros. 

Uma infância sem privilégios, de menina pobre, não proporcionou, à ela, acesso 

aos mesmos capitais incorporados ao habitus primário por Cybelle.  

Seus avós maternos e paternos, seus pais, tios e seu irmão também não tiveram 

acesso a esses capitais, por esta razão Regina não os incorporou como habitus primário. 
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Capítulo 3 - Disposições incorporadas ao habitus  como capitais específicos –

possibilidades de reconhecer e jogar o jogo social e escolar” 

 

“Compreendemos, na mesma lógica, que os conflitos de geração 
opõem não classes de idades separadas por prioridades de natureza, 
mas habitus que são produtos de diferentes modos de engendramento, 
isto é, de condições de existência que, impondo definições diferentes 
do impossível, do possível, do provável, do certo, fazem alguns 
indivíduos sentirem como naturais ou razoáveis práticas ou 
aspirações que outros sentem como impensáveis ou escandalosas, e 
inversamente. (Ortiz, 2003, p.57) 

 

 

Neste capítulo revelo trechos de análise da entrevista de Cybelle e Regina, 

partindo do momento em que decidiram pela profissão, ou seja, a partir do curso 

Magistério. As alunas-professoras, tinham nessa época 14 anos e, incorporado como 

disposições para tomar esta decisão e nela continuar jogando o jogo social e escolar, um 

habitus com características marcantes e diversas determinado por percursos de vida 

familiar e escolar pregressos também marcantes e diferenciados como observado no 

capítulo anterior. De acordo com Bourdieu (2003d) a visão de mundo que os agentes 

constroem socialmente e que é determinada pela posição que ocupam no espaço social, 

pode ser observada nas disputas travadas no estabelecimento de distinções e na busca de 

reconhecimento. Assim, o discernimento que vai conduzindo as decisões - atos 

classificatórios - e, seus produtos - as ações, práticas, discursos - , não é ato intencional, 

mas operação prática do habitus que é produto da incorporação de disposições de 

determinada posição ocupada no espaço social. Para o autor, habitus é estrutura social 

incorporada como estrutura mental que consolida disposições para agir e possibilita 

adaptações e/ou mudanças. Por ser incorporação do social é produzido nas instituições e 

também fora delas, nas relações e práticas com a classe social à qual pertence o agente. 

Essa maneira de Bourdieu considerar as relações do indivíduo em sociedade está muito 

próxima à de Norbet Elias (1993), explicitado anteriormente. Assim, levando em 

consideração que sociedade é estrutura de indivíduos interdependentes e que a ordem 

presente em sua configuração é mais forte que a razão das pessoas isoladas, a 

configuração social é produto de tensões e interdependências, sem ser produto de 

intencionalidade.  

Desta maneira, ao observar e analisar os relatos de Cybelle e Regina, destaquei 

manifestações que revelam facetas do habitus já estruturado por capitais específicos  e 
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necessários para atuar na instituição escolar de maneira singular e que iam 

possibilitando novas estratégias em busca de manutenção ou reestruturação das 

condições de vida e existência às quais foram submetidas ao nascer. 

Cybelle e Regina, no mesmo ano, mas em espaços sociais distintos, optaram pela 

profissão docente. Os relatos revelam o que as conduziu a esta decisão e de que modo 

foram incentivadas, ou não, a perseguir esta formação e profissão. O percurso que será 

relatado apresenta as aprendizagens, incentivos, vantagens e desvantagens vividas nas 

trajetórias familiar, escolar e social que vão constituindo e reconstituindo o habitus 

dessas alunas-professoras desde o momento da decisão pela profissão até o final do 

curso superior, momento em que recebem o Prêmio de Mérito e Louvor. 

 3.1. O Magistério 
 Cybelle 

O curso Magistério foi feito em quatro anos. No primeiro ano, chamado de 

acadêmico, estudou todas as disciplinas oferecidas neste âmbito de ensino e, nos três 

anos seguintes, cursou as disciplinas específicas ao Magistério.  

Cybelle destaca alguns motivos para ter feito o Magistério: 

C-Para teimar com a minha mãe (risos)[...] Porque ela não queria.. 

E porque, naquela época, ela realizava o trabalho de instrutora do Salão do 

Reino; mesmo trabalho que havia sido desenvolvido com ela: 

C-Eu gostava, assim, até por a gente ter contato bastante com 
crianças, né,, de falar de casa em casa, e, às vezes, eu tinha outras 
crianças, como estudaram comigo eu estudava com criancinhas 
pequenas, eu gostava. 
 

Durante o curso magistério, os capitais incorporados ao habitus se revelavam 

como disposições que possibilitavam destaque.  

As aulas sobre oratória, no Salão do Reino, ajudavam no desempenho escolar: 

C- Isso. E nessas apresentações a gente tem...um livro que é, como 
assim, um manual de oratória, né, e ele especifica vários assuntos 
como, dar uma conclusão numa apresentação ou introdução, e mesmo 
tem...é...como fazer pausas, uso do microfone, então tudo isso assim, 
acrescentou bastante, mesmo na escola eu não queria, não falar em 
público, né, é...de fazer uma ilustração,...as pausas, tem vários pontos 
que são especificados ali para se fazer a parte em público. De início a 
gente tinha uma nota, não que se passasse de ano né, mas isso 
também ajudou bastante no Magistério, né, que eu tinha alguns 
professores que cobravam exatamente aquilo que a gente fazia no 
Salão do Reino. 
 

 Destaque nas aulas do professor de História da Educação. Desafiador, exigia 

comportamentos aprendidos nas aulas de oratória: 
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C- 8o magistério. 8o...eu tive lá alguns professores que eram 
desafiadores, né. Tinha o Prof. Laerte, que era ranzinza, e era difícil 
agradar ele, e todas as aulas dele, até tinham algumas é...professoras 
que falavam assim que, ele tinha preguiça de preparar aula, então 
todas as aulas dele era seminário. Mas era algo que acrescentou 
muito para gente, que era algo que a gente ía usar, né. Então toda a 
aula dele, que era “História da Educação” era com seminários, então 
a gente tinha que bolar uma apresentação, tinha que ilustrar a aula, e 
ele dava nota na apresentação. Foi quando eu levei esse livro, que era 
o livro da escola, a gente chama “Da Escola do Ministério 
Teocrático”, em que, ele, ele dava os conselhos para a gente e eram 
muitos que tinham ali, de oratória, né. Onde você não falar com o 
pescoço abaixado, tudo, de ter uma impostação da voz, coisas que eu 
já aprendia né, no Salão do Reino. Então levei para ele. 
8- Então além de pronunciar bem as palavras tinha uma questão da 
postura também que estava sendo observado né? 
C- Tinha, tinha. E ele era cri-cri, cada coisinha, às vezes a gente via 
algumas meninas do Magistério chorar, porque era o seminário dela, 
né...e ele terminava o seminário e ele fazia muitas perguntas para ver 
se ela estudou o assunto, você tinha que saber o assunto, bem, né, 
explicadinho ali, nos detalhes, ele fazia perguntas adicionais, você 
sabia que ele ia te investigar no fim, né. 
 

 A professora de História gostava de respostas próprias e não decoradas: 

C- Também  tinha no Magistério uma professora de “História”, que 
ela...nas avaliações que a gente fazia, é...tinha alguns professores que 
você tinha que responder do jeito que eles pensavam, né. Tinha que 
dar a resposta, na época do questionário, do que eles queriam que 
você respondesse, e essa professora não, ela...eu dava respostas 
diretas, não era muito de rodiar na pergunta, né, na resposta, e ela, 
ela gostava sim, ela aceitava, tinha aquele um que dava a resposta de 
acordo com cada parte que ele decorou do texto né, e ela já ajudava a 
gente a não dar respostas assim, então eu gostava muito dela também. 
 

 Com o professor de Biologia aprendeu a pensar cientificamente: 

C-Tinha o professor de “Biologia”, que foi do 1º ano, ele...ajudou 
muito a direcionar para o Magistério nas pesquisas sobre animais, 
ele trouxe livrinhos que tinha é...historinhas sobre a formiga, sobre a 
abelha, né, ele falou “despertem nos alunos isso, para eles gostarem, 
né, de pesquisar com lupa, né”. É algo que eu faço com os meus 
alunos, né, e de aprender a observar para depois ensinar a teoria, né, 
que era os métodos científicos, né. 
8- É. 
C- Então ele despertava isso na gente, mesmo sendo a aula, que era 
já para ser direcionada para o Acadêmico, ele dava uma voltinha, 
que ele sabia quem estava alí ia decidir pelo Magistério né. 
8- Mas ele não era do Magistério?  
C- 8ão. 
8- Ele era do 1º ano Acadêmico? 
C- Ele era do 1º ano. Ele acompanhava a gente só no 2º ano do 
Magistério, ainda tinha “Biologia”, então ele acompanhava. E aí ele 
direcionava mais ainda, né, o Olivio. Ele direcionava para a gente 
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estar ensinando a criança a gostar de “Ciências”, e era algo que eu 
já gostava né! Então eu gostava das aulas dele também.  
 

 Destacou-se como aluna no Magistério: 

8- Você se destacou no Magistério como boa aluna ou não? 
C- Me destaquei. 
8- Como uma das melhores alunas? 
C- Me destaquei sim, no falar em público, né, mesmo nas notas...eu 
não tinha isso de querer tirar o 10 né, mas também se era algo que eu 
dominava e a professora por meio pontinho tirava, eu ia questionar. 
 

 Segundo Cybelle, o domínio da língua fez diferença no percurso escolar: 

8- Você considera, vamos dizer assim, como um domínio da língua? 
C- Eu considero. 
8- Como um domínio da língua que tem diferença na sua formação? 
C- É, tem diferença. 
8- Um domínio que veio antecipado não pela escola, mas pela igreja? 
C- Que veio, nessa fase que me acompanhou, né. 
8- Interessante isso. Que vai ao longo da vida escolar, vai seguindo 
paralelo e vai fazendo uma diferença. 
C- É. 
8- Vai contribuindo. 
C- Vai contribuindo, vai contribuindo mesmo. 
 

Assim, situações e práticas vão revelando sua importância para a constituição de 

um capital específico. Observa-se o habitus sendo reestruturado pelo professor de 

História da Educação, Prof. Laerte, lembrado como ranzinza, pois era difícil agradá-lo 

nas apresentações de seminários; a professora de História que não gostava de respostas 

decoradas; o professor de Biologia, que os ensinou a trabalhar com a pesquisa em 

Ciências utilizando sempre instrumentos que despertassem o interesse das crianças;  a 

professora de Didática que falava da importância da postura do professor em sala de 

aula e a de Psicologia que a ensinou a defender suas opiniões e a discordar, a saber falar 

eu não gostei disso. 

Cybelle também se lembrou de um professor que tinha muita dificuldade com os 

conteúdos que deveria ensinar e, por esta razão, não era respeitado pelos colegas: 

C-ele sempre fazia um círculo e ele não conseguia explicar, aí ele 
pedia para a gente ir explicando, aí eu dominava a aula dele inteira 
(risos), porque eu via que era a dificuldade dele, né! E me 
incomodava delas fazerem assim, de maltratar ele, ele estava ali, 
ganhando o dinheiro dele, ia fazer o quê? Ele tinha dificuldade né! 
 

Nesta fala ela revela a disposição incorporada nas relações com a mãe que 

sempre deixou clara a importância do respeito às hierarquia nos diferentes lugares e 
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instituições sociais. Assim, mesmo tendo lacunas em sua formação, deveria ser 

respeitado, afinal ele era professor. 

 Quando Cybelle concluiu o curso Magistério, já estava casada, mas não tinha 

filhos. Seu marido, sete anos mais velho, estudou na mesma escola em que ela estudaria 

e sua mãe seria diretora:  

C-ele fez até a 8ª. Morava no sítio, vinha a pé para a escola. E 
vinha...estudou nessa escola que minha mãe foi diretora, mas não 
pegou a fase nem minha, e nem dela 
 

Ela o conheceu na Congregação.  

Apesar de ter cursado apenas até a 8ª série, ele também é bom leitor e faz 

discursos públicos em outros Salões do Reino: 

C-a gente serve numa Congregação, mas eles são convidados para 
fazer discursos em outros lugares 
 

Seu sogro também faz palestras quando é convidado, em outros Salões do Reino  

e, como todos os outros, segue as normas de orientação da boa comunicação: 

C-Por exemplo, meu sogro teve, fez até o 2º ano, então ele faz 
discurso público, embora às vezes no modo de falar dele, ele ainda 
tenha lá, o modo caipira de falar, né, mas na hora de fazer o discurso 
ele assume outra postura, né, porque sabe qual é a forma, né, do 
português padrão e mesmo do que a gente fala no cotidiano. 
 

O casal serve na Congregação de Arealva e ela faz o trabalho de instrutora na 

mesma cidade. 

Quando Cybelle se formou, não assumiu a profissão, pois seu marido 

transportava frutas para o Nordeste: 

C-e ele viajava muito né, e eu todas viagens eu estava junto, levava 
livros né, na viagem, enquanto ele ia tocando tudo, eu ia lendo... 
 

Os livros que lia nas viagens eram os anuários que são publicados no final de 

cada ano e trazem biografias: 

e a gente aprende muito de ver, de ouvir sobre a vida de pessoas e eu 
gostava, gosto! 

 

Com o casamento e as viagens, Cybelle teve acesso a outros locais. É importante 

observar que em uma pesquisa quantitativa, a profissão de seu marido, apareceria como 

caminhoneiro, que cursou apenas até a 8ª série, contudo, quando analisamos 

qualitativamente esta relação, percebe-se sua riqueza na formação cultural de Cybelle, 

pois, apesar de ser esposa de um caminhoneiro, que cursou apenas até a 8ª série, ele 

também tinha uma formação diferenciada, pois era reconhecido pela Congregação que 
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frequentava como orador e conferencista; e as viagens possibilitadas por sua profissão 

também se constituíram como importantes práticas incorporadas como capital cultural, 

pois eles, certamente, paravam para ver ou visitar alguns lugares por onde passava Há 

que se considerar, ainda, as leituras que iam sendo feitas ao longo do tempo, pois de 

Bauru/SP à cidade mais próxima da região Nordeste, eles teriam que percorrer, 

aproximadamente 2.798 km, só para ir.  

Assim, essa forma diferenciada, singular de Cybelle ocupar o tempo, lendo 

durantes as viagens, nos ditos de Bourdieu & Wacquant (2008) são base para operar na 

compreensão da realidade, pois para ele, a socialização diferenciada possibilita um 

habitus constituído por um capital específico, uma illusio que possibilita que os agentes 

tenham condições de estimar e aproveitar de maneira singular suas relações, suas 

práticas. Certamente, essas condutas de Cybelle vão constituindo disposições que a 

distinguem e serão reconhecidas no exercício da profissão e no modo de conduzir suas 

relações e práticas como professora e, posteriormente como aluna de curso superior. 

 Regina 
Quando concluiu a 8ª série, passou a estudar à noite. Precisava ir para Ibaté para 

cursar o Magistério. Regina considera que sua mãe que não tinha estudo, foi muito 

importante neste momento, pois sua atitude diante da conduta do pai que considerava 

que ela não precisava continuar os estudos, foi decisiva para que ela cursasse o 

Magistério: 

8- Então a sua mãe não se preocupava com a escola ou ela também 
se preocupava? 
R- 8ão...minha mãe...tudo que eu sou hoje eu acho que devo a ela, 
porque o meu pai quando eu cheguei na 4ª série...na 5ª série, fiz 5ª...aí 
a hora que eu terminei a 8ª, que eu tinha que vim para a cidade já, aí 
meu pai já era contra. Ele queria que eu tivesse saído da escola...foi 
uma briga em casa, minha mãe que teimou e disse que se 
responsabilizava por mim. Foi por ela que eu vim para a cidade fazer 
o Magistério, que meu pai era contra. 
 

É interessante observar o relato de Regina sobre a atitude de seu pai pois essa é 

uma realidade possível, principalmente se compreendida a realidade vivida por ele com 

seus familiares desde o tempo de seus pais, onde todos trabalhavam sem ter estudado. 

Assim, ser professora poderia ser considerado como o desejo do impossível e 

desnecessário, porque o trabalho e o sustento estava garantido com o trabalho na 

lavoura por duas gerações. 

Mas, Regina queria ser professora, apesar de dizer que não tinha informação a 

respeito de outras profissões. De qualquer maneira, entre continuar na lavoura e ser 
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professora, essa era uma aspiração ou uma estratégia usada como possibilidade de 

modificar sua condição de vida: 

R- 8essa época, janeiro de 89... 
8- Porque você veio fazer o Magistério? 
R- Então, porque eu queria...queria ser professora mesmo. 
8- Por causa daquela coisa da sua professora lá que...? 
R- Eu sempre gostei de...eu sempre tive muita vontade. 
8- É? Quando a sua professora começou a falar para você lá na 1ª 
série que você tinha mão de professora, você colocou aquilo 
como...uma...possibilidade para seu futuro, e foi pensando sempre 
nisso? 
R- Sempre nisso, nunca pensei em outra profissão. 
8- 8ão? 
R- Eu...eu acho assim, naquela época, porque não tinha muita 
informação de meus pais, ninguém nem acredita, não tinha nem 
noção de que tinha outras coisas, naquela época. 
 

Regina sempre se refere ao incentivo ou às pessoas que acreditaram nela, como 

importantes  para que continuasse os estudos, apesar das dificuldades: 

R- Ela pegava...eu lembro que ela sentava eu no colo dela, e olhava 
na minha mão e falava: – Ai, as mãozinhas são de professora! 
8- (risos) Interessante! 
R- Talvez tenha sido isso. 
8- E isso despertou em você a vontade de ser professora já naquela 
época, você acha? 
R- Sim. 8aquela época. 
8- 8o 1º ano? 
R- 8o 1º ano. 
 

Acredita na importância do incentivo: 

8- E se a criança perde esse incentivo, você acha que ela...? 
R- Ela acaba tendo...se for, se perder muito cedo, talvez assim, se eu 
tivesse sido tolhida muito cedo pelos meus professores, que não 
acreditavam, talvez eu não teria... 
8- 8ão? 
R- 8ão. Eu acho que quando eu fui...criticada, eu já tinha uma forma, 
um pensamento formado, uma opinião formada, apesar de não ter 
coragem de levantar e falar para ele. 
8- Que era Magistério já, né? 
R- É. Mas eu já tinha uma opinião formada, que eu sempre pensava: - 
Eu vou provar ao contrário, mas quando você acho que é tolhida 
desde o princípio...acredito que... 
8- Tolhido no sentido como, assim? Você acha? 
R- Discriminado. 
R- Discriminado, preconceito, porque tem, o professor tem um poder 
muito grande nas mãos, quando você trabalha com uma criança você 
vê, ou você...o primeiro horário que você dá para ele direto, não é no 
primeiro dia não, porque, às vezes, no primeiro dia você não enxerga 
a criança, eu acho que determina. 
8- É? 
R- Determina. 
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8- Você tem...no sentido de que assim...você consegue olhar para 
todos os seus alunos? 
R- Eu não consigo olhar, mas eu me sinto mal, às vezes, acho que 
nenhum professor consegue olhar, no momento, mas quando você 
reflete em casa, aí você vê assim...porque não é lá no momento. 
8- Você volta para casa pensando nos problemas da escola? 
R- É. Eu preciso...É eu volto. Eu penso assim...eu 
preciso...é...consertar o que aconteceu ontem. Preciso consertar isso, 
não é isso que eu quero que fique. Eu acho assim, nessa parte eu me 
policio bastante, para não...para não acabar atrapalhando, acabando 
com a criança. 
8- Entendi. 
R- Porque pelo meu histórico de estudo, de vida, eu vi que teve 
professores que destruíram meus amigos, os meus amigos. 
8- Hã. E você acha que isso é importante? 
R- É importante. Eu acho que é importante, até o jeito que você olha. 
 

No Magistério era procurada pelos colegas para participar dos trabalhos: 

8- Sei. Mas mesmo tendo a nota baixa, no geral você ainda continua 
sendo boa aluna? 
R- Continuei. Eu me sentia boa aluna, porque eu sabia que eu sabia. 
Porque assim eu era, pelo grupo. 
8- Entendi! 
R- Porque eu sempre era procurada para fazer os trabalhos. 
8- Os outros colegas sempre te procuravam, queriam que você fosse 
no grupo deles. 
R- É no grupo deles! 
8- Mas eles deixavam para você fazer sozinha? 
R- A maioria era tudo sozinha. Provas em grupo, mesmo, era tudo 
sozinha. 
 

Alguns professores vão sendo lembrados por suas condutas, práticas e 

exigências. 

Um professor com jeito diferente: 

R- Ah! Eu gostava do meu professor de Didática, o Seu Afonso. 
8- É? Porque será? 
R- Hum...não sei. Ele tinha um jeito diferente de tratar o alunos...e de 
acreditar nos alunos. 
 

Regina diz que sempre teve que estudar muito, nesse período da escolarização: 

8- Que horário você estudava, Regina? 
R- Então, aos 14 anos, eu comecei estudar...a trabalhar na roça, 
então eu saía da minha casa 5h30m, trabalhava até às 17h30m, às 
18h30m, passava a perua para pegar, num era nem van, era perua, só 
que eu estudava a noite. A hora que eu chegava, 0h, que era a hora 
que eu chegava em minha casa, 0h15m, porque dava volta em todas 
as fazendas, eu estudava até umas 2h, tanto é que eu tenho esse 
costume... eu durmo 2 horas e meia por noite, é dessa época, porque 
eu ia dormir muito tarde, eu ia dormir 2h, 2h30m, e isso incomodava 
meu pai, ele não gostava, porque, na fazenda a casa não tinha porta 
assim, nos quartos, era cortina, e ele se incomodava pelo fato de eu 
virar a folha do caderno, ele se incomodava. 
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E, além de ter que se esforçar para reestruturar as disposições objetivadas no 

habitus primário para dar conta do arbitrário cultural que lhe ia sendo imposto nas 

atividades pedagógicas, tinha que se submeter à conduta do pai que se incomodava com 

seus estudos e sua forma de ir cumprindo sua aspiração de mudança. 

Regina se refere à falta de apoio da família ou do que Bourdieu (1998e, p.95) 

considera como rede de proteção. Assim, para garantir a longevidade no sistema escolar 

maximiza o que possui como capital incorporado para jogar o jogo escolar – o domínio 

da língua: 

R- Tudo, eu estudava tudo! E aos domingos também. Eu estudava 
muito, eu lembro que eu estudava muito. 
8- Sozinha? 
R- Sozinha. 
8- Sempre sozinha. 
R- Sempre sozinha. Eu era demais.” 
[...] 
“R- É. Porque eu tinha assim uma maneira...eu estudava, decorava 
na época, nossa! Decorava as vírgulas, os, tudo! Os pontos, colocava 
igualzinho! 
 

Apesar da dedicação sentia o preconceito dos professores: 

R- Ai que eu comecei a sentir o preconceito. Eu trabalhava na roça, 
então era, a minha mão era toda... descascada..., o braço, entende, eu 
tenho problema, ele é todo encardido mesmo, não saía, era uma tinta 
(inaudível) no braço, e aí eu já comecei a sentir o preconceito. Os 
professores não davam estágio, às vezes a gente fazia trabalho, prova 
em grupo, as outras por terem a classe social mais alta do que a 
minha, tinham notas maiores, e elas..., e não eram elas que faziam, a 
maioria dos trabalhos eram feitos por mim, feitos por mim e não 
tinham o mesmo valor. Eu lembro de uma professora que ela deu “A” 
e “B” para umas meninas do meu grupo e me deu “C”, só que eu não 
tinha coragem, naquela época, de perguntar porquê, eu sentia 
(inaudível), mas não tinha coragem de levantar e perguntar. 
8- E era o trabalho, era um trabalho só? 
R- Era um trabalho só! 
 

De qualquer maneira a rede de proteção, que não foi observada na família por 

parte do pai e irmão é constituída por outras relações que iam lhe proporcionando a 

certeza íntima de continuar o jogo com a audácia que era necessária para vencê-lo, 

inclusive as intelectuais. 

Regina tinha contato com os filhos do administrador da fazenda. Para ela, esta 

amizade foi uma relação importante: 

“8- O Administrador da fazenda? Você tinha contato com os filhos 
dele? 
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R- Tinha. Porque na época eu fui catequista junto com os filhos dele, 
e a missa era na casa dele, num barracão. 
[...] 8- Eles te pediram para ser catequista ou você falou: - Eu quero 
ser! 
R- Foi eu e o filho dele que estudávamos juntos até a 8ª série. 
[...] R- O filho dele mais novo. 
8- Também era catequista? 
R- Era. 
8- Vocês catequizavam as crianças pequenininhas lá da fazenda? 
R- Era. As pequenininhas da fazenda.” 
  

Esta relação ou capital social, também lhe rendeu incentivo do administrador da 

fazenda: 

R- É, eu substituía. 
8- Você substituía, quando aquela moça... 
R- E a Usina me liberava também, eu achei muito importante a firma 
me liberar, para fazer o estágio. 
8- Você precisava vir durante o dia para cá? 
R- Precisava, e ela deixava eu vim. 
8- Quem que te liberava? 
R- Meu administrador. 
8- Você foi pedir para ele? 
R- É. Ele era uma das pessoas também que eu achei que apostavam 
em mim. 
 

Além de liberá-la, não descontava seu dia de trabalho: 

R- É. E ele me liberava, porque era ele que não descontava o meu dia, 
porque se ele escrevesse no caderno que estava ausente, no 
caderninho de ponto, ele não descontava um dia, e nunca me 
descontaram, também eu achei que foi ele que teve uma parte. 
8- Que ajudou? Para você poder fazer o estágio, era uma vez por 
semana? 
R- Era uma vez por semana, só que aí no final, quando chegava, 
quando faltava professor, eles iam na escola à noite e falavam quem 
podia vim, aí... 
8- Ai você vinha? E aí ele não descontava? 
R- 8ão. 
 

Esforço e Elogios no corte da cana também: 

8- É. Você tinha...você ganhava bem cortando cana, ou não? 
R- Ganhava bem, ganhava bem. É, hoje se for ver um salário naquela 
época, eu ganhava em torno de uns R$ 1.400,00, assim...bem, por ser 
rural, porque eu cortava muita, tanto é que eu fiquei com problema, 
esse braço não funciona mais, assim, não consigo pegar um peso 
muito grande, fiquei com problema na coluna, porque eu cortava 
muita cana, eu cortava uma...esses caminhões grandes que você vê 
por aí, de três partes, eu cortava uma parte por dia. 
8- Por dia? 
R- Chegava a 22 toneladas por dia. 
8- 8ossa que coisa, heim? 
R- Eu cortava muita cana, e era pequenininha, tinha 42 quilos na 
época. 
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Depois de casada, o marido ficava com o bebê para que ela pudesse estudar: 

“Aos 17 anos. 8amorei 8 meses, ele(referindo-se ao pai) fez eu 
namorar e já marcou meu noivado, e daqui a pouquinho já marcou 
casamento. 
8- E o rapaz queria casar? 
R- Ah, acho que ele ficou com dó de mim, porque ele era bem mais 
velho que eu. 
8- É? Quantos anos ele tinha de diferença? 
R- Então, na época, dez anos mais ou menos. 
8- Você acha que ele fez alguma diferença na sua vida por conta da...  
R- Fez. Fez porque ele sempre me incentivou. 8unca eu deixei de 
estudar porque ele sempre me incentivou. 
[...] 
8- E aí você achou que ele foi importante? 
R- Foi. 
8- Quando você começou a fazer o Magistério, você já...não conhecia 
ele? 
R- 8ão. Eu conheci ele com 16 anos, no meio do Magistério. 
8- 8o meio? 
R- Aí eu me casei, já engravidei. Aos 17 anos eu tive minha primeira 
filha, e mesmo assim, eu não parei de estudar, ele ficava com o bebê, 
a noite, para eu ir estudar. 
8- A noite, para você estudar! 
R- Eu só parei de estudar...depois que eu terminei o Magistério [...]” 

 

Uma das lembranças do estágio no Magistério está relacionada à formação da 

professora que utilizava novas práticas para alfabetizar os alunos: 

8- Você aprendeu alguma coisa com o estágio? 
R- Aprendi. Tem professora que eu admiro até hoje, que é...a 8eusa. 
8- É? 
R- Hoje é a Diretora da Prefeitura. Adorava as aulas dela. Ela já era 
Construtivista. Ela era da Federal, na época acho que foi até ela que 
trouxe o Construtivismo para cá. 
8- Ela era professora, ela fez faculdade na Federal? 
R- Ela fez 
8- Ela era professora do primário? 
R- É. 
8- Da educação infantil? 
R- 8ão, da 1ª série. 
8- É da 1ª série. 
R- Ela eu acho que marcou. 
8- Ela era pedagoga então? Ela não tinha feito só o Magistério? 
R- 8ão. Tinha outros...acho que ela era até mais, tinha muito outros 
cursos. 
8- É? Você achou que com ela você aprendeu bastante? 
 

Outra professora é lembrada por ser muito brava: 

8- É? Quem mais você lembra, tem mais alguma? 
R- Que se destacou bastante foi a (inaudível), que era uma outra 
professora que era muito brava, tacava giz nas crianças, que essa eu 
já não gostava nem de ir na sala dela. 
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8- Você podia escolher? 
R- 8ão. 
8- Você ia aonde te... 
R- Onde mandavam. 
8- Onde eles mandavam você? Mas quando vocês voltavam não podia 
discutir, o que vocês tinham visto, nada...? 
R- É. Ela não gostava. 
8- Você mesma que foi digerindo isso na sua cabeça e percebendo 
que professora você queria ser, ou não queria ser? 
R- É, foi exatamente isso. 
 

Durante o Magistério, Regina continuou frequentando a biblioteca de Ibaté. 

Investia todo tempo disponível à incorporação do capital cultural ao qual não teve 

acesso durante a infância:  

R-eu continuei indo na biblioteca daqui. Eu era, nossa, muito amiga, 
da moça que ficava na biblioteca, eu não saia de lá. 8a hora do 
intervalo, eu não ía para o intervalo, eu ía para a biblioteca. 
 

Ao concluir o relato dos trechos considerados relevantes para a análise do 

percurso realizado durante o Magistério, reafirmo a dificuldade já considerada e reitero 

a necessidade do esforço sociológico de sobreposição para compreensão de como iam se 

constituindo o habitus de Cybelle e Regina, pois a multiplicidade de espaços e relações 

escapam à forma linear do discurso escrito.  

Vamos caminhando rumo ao curso superior e ao momento em que receberam o 

Prêmio de Mérito e Louvor, contudo, é possível continuar observando os percursos 

distintos e distintivos de Cybelle e Regina. 

Para Cybelle fazer o magistério foi uma decisão tomada porque gostaria de ser 

professora, pois já dispunha do contato com a conduta de professoras na família, já 

ensinava crianças do Salão do Reino, mas também para desafiar sua mãe. 

Cybelle dedicava-se apenas aos estudos. As aulas de oratória no Salão do Reino 

aprimoravam a postura, a impostação da voz, a diversificação dos gêneros literários, a 

pesquisa. A incorporação dessas disposições ao habitus lhe proporcionavam vantagens 

nas aulas de diferentes disciplinas durante o curso Magistério. Muito do que aprendia na 

escola já havia aprendido na instituição religiosa.  Aos 14 anos, conheceu seu futuro 

marido, que também frequentava o Salão do Reino e, quando terminou o magistério, 

casou-se e decidiu não assumir a profissão docente para acompanhá-lo em suas viagens 

pelo Brasil. 

Enquanto viajava, lia, principalmente biografias, que, segundo ela, contribuíam 

como sua formação e com sua maneira de ver e enfrentar a vida com seus desafios e 
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contratempos. O capital cultural também pode ter sido reestruturado ao ter acesso a 

diferentes conhecimentos adquiridas nas viagens pelo Brasil. 

O início na carreira docente deu-se devido a falta de professores, momento de 

greve desses profissionais, e uma mudança inesperada nas condições econômicas do 

casal.  

O capital social e simbólico da mãe professora lhe renderam vantagens ao ter sua 

sede aberta, no primeiro dia em que ministrou aula e não deixou mais de ser chamada 

para substituir professores ausentes. Os pontos necessários para ingressar na carreira, 

naquela época, Cybelle logo conseguiu juntar. 

Para Regina, a profissão docente foi opção, mas ela diz não ter informações a 

respeito de outras possibilidades. A opção pode também ser compreendida pelas 

práticas que realizava no Ensino Fundamental, enquanto espera condução para ir e vir à 

escola. 

O curso Magistério configurou-se como desafio à condição de cortadora de cana. 

O incentivo recebido de vários professores durante o período em que cursou o 1° grau, e 

a impulsionaram e desafiaram a prosseguir os estudos apesar das dificuldades, 

desapareceram no curso Magistério. 

Com poucos recursos econômicos, para ter acesso aos bens culturais, livros, 

revistas, etc, procurou suprir a falta de acesso à leitura, frequentando a biblioteca da 

escola, a biblioteca pública, emprestando livros.. 

O capital social advindo de suas relações com a família do administrador, lhe 

renderam a possibilidade de fazer o curso magistério até o final cumprindo todas as 

etapas, inclusive as horas de estágio. Esse reconhecimento e incentivo, ou seja, o olhar 

do administrador para suas necessidades só foi possível porque Regina frequentava sua 

casa em companhia de seus filhos, amigos da escola e da catequese na igreja católica. 

Por pena da menina pobre? Em consideração ao seu esforço como cortadora de cana? 

Ou por reconhecer que ela tinha o sonho, as disposições e a possibilidade de deixar 

aquele local e buscar outra realidade? Não há como saber, mas há como reconhecer que 

esta proximidade lhe rendeu como capital.  

3.2. A profissão docente  

 Cybelle 
Cybelle considera que tinha uma vida tranquila após o casamento: 

C-Estava tranquila, mas ela...chamou para ir dar aula porque ela não 
tinha professor, ela falou: - Você tem que vim. Ela...é autoritária 
(risos), aí eu fui, no que eu fui, eu percebi que era uma cilada dela, 
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porque ela, eu dei as primeiras aulas e aí ela e a secretária, a 
secretária me viu me formando ali, até a 8ª série, na escola dela né. 
Ela queria que eu desse aula. 

 

Iniciou a carreira docente com o incentivo de sua mãe, e para substituir 

professores que aderiram ao movimento grevista: 

C- Aí um dia minha mãe, é...ocorreu acho que uma greve de 
professores e não tinha substitutos e minha mãe queria que eu 
começasse a dar aula né, e, apesar assim do serviço dele dar uma boa 
renda para a gente, a gente tinha uma vida tranquila, né. Tinha uma 
casa própria, tinha carro, né, e...eu viajava para todo quanto é lugar, 
então que ele queria, eu não queria trabalhar né. 
 

Apesar de não se lembrar de muita coisa estudada no Magistério, iniciou a 

profissão substituindo professores da 2ª série: 

C-8ão lembrava mais nem como fazer, mas cheguei lá contei uma 
história para os alunos e tal, foi indo bem. Aí ela, terminou o recreio, 
ela falou: - Agora você vai na Delegacia de Ensino, eu vou abrir sede 
e aí você vai começar a substituir. 
 

A troca de experiências entre as professoras iniciantes e as mais antigas, prática 

utilizada na escola em que Cybelle foi lecionar, foi muito importante no começo da 

profissão docente 

8- E elas eram boas professoras? 
C- Essas duas que eram alfabetizadoras. Ótimas 
8- Elas te ensinaram a alfabetizar? 
C- Me ensinavam a alfabetizar. 
8- Do mesmo jeito que você aprendeu no curso ou diferente? 
C- Diferente. Tinha assim algumas coisas mas já com os métodos 
novos, né, o tal do Construtivismo que estava... 
8- 8o Magistério você aprendeu...? 
C- Um pouco 
8- Pouca coisa de alfabetização, então, quando você foi dar aula elas 
que te orientaram. 
C- Muito pouco. É. Hã, hã. 
8- Mais pelo método tradicional ou mais pelo método Construtivista? 
C- 8ão. Mais no Construtivismo. 
8- É? 
C- É. 
8- Tá.  
C- E elas...já havia algumas professoras na escola que tinham sido 
treinadas por elas, né, e...quando a gente chegou, eu e esse amigo 
meu, o Edson, e tinha mais uma outra menina, ela, elas já, já, só que 
assim, de um modo tão carinhoso, que você não se sentia mal, ela 
vinha na porta e ela falava: - Lê os cartazes. Você pode ficar 40 
minutos lendo as musiquinhas dos cartazes, não se preocupe em 
encher o caderno, né, coisas que no Magistério era diferente. A gente 
tinha, achava que tinha que dar um monte de conteúdo, né. 
8- Tá. 
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C- Então elas deram bastante isso de...de fazer a criança gostar de 
ler, de contar historinhas tudo... 
8- E você conseguia alfabetizar? 
C- Conseguia. 
8- Seus alunos saiam alfabetizados? 
C- Alfabetizados. 

 

Estudos sobre a formação docente e sua prática, principalmente ao iniciarem a 

profissão, tem sido realizados por Cavaco (1995), Zeichner (1998), Marin (1998), 

Guarnieri (2003), entre outros. 

Como ela não tinha pontos, sempre pegava a classe de reforço, que era a sala 

com alunos com muitas dificuldades e que ninguém queria. Com este trabalho, bem 

sucedido, ela foi se destacando a ponto de ser indicada para alfabetizar as crianças mais 

novas que iam para essas salas: 

C- Até passei ser assim, ali no “Carolina”, ah! quando tinha já 
inscrição para o reforço, as professoras já falavam: - Põe a Cybelle 
para dar alfabetização, para os maiores você pode por outro, né. 
Então foi algo que ajudou na minha classificação. 
 

Percebia que as dificuldades das crianças, na escola, estavam relacionadas aos 

problemas familiares: 

C- E a gente vê assim que, até no que faz diferença para a gente, a 
família também é importante, porque o que a gente tem visto hoje é 
uma desestrutura na família e a criança, que ninguém olha se fez a 
tarefa, se tem livro para ler né,, então os que a gente percebe que tem 
mais dificuldade é que tem problemas familiares, é que não tem 
ninguém ali falando para ele, ou para acordar,ou para se arrumar, ou 
para ir para a escola né, é esse que vem com mais dificuldade. 
8- Mas você acha que a escola (inaudível) sobre isso ou não? 
C- Ajuda, mas tem uma parte da família que... 
 

Apesar de ter assumido um dos jargões da instituição escolar, Cybelle faz 

referência à diferença na conduta de seus alunos em relação à disciplina e considera que 

este comportamento é resultado da estratégia utilizada, que ela denominava “hora da 

conversa” e que, às vezes, incomodava aos colegas da escola, mas ela gostava dos bons 

resultados com seus alunos: 

8- Então, esse conhecimento que é do Salão você usa na sala de aula 
também? 
C- Uso também. Até os valores a gente vê...E, o respeito pelos outros. 
8- Isso faz diferença na sala de aula? 
C- Faz diferença. 
8- Eles ouvem? 
C- Ouvem. 
8- Porque a gente ouve muito falar hoje em dia, muitos professores 
reclamam da questão da indisciplina... 
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C- Da indisciplina. Eu vejo assim, a classe que eu estou esse ano, por 
exemplo, eles tem alunos que tem limites, mas eu acompanhei eles na 
1ª, pulei a 2ª, porque o horário não deu para mim acompanhá-los, na 
3ª e na 4ª. Eu não tenho brigas, então a diretora ela até mencionou, 
que até o ano passado a ronda escolar era acionada para a 4ª série, a 
gente tinha só 1ª a 4ª, nessa escola é só de 1ª a 4ª, no Estado, e que 
esse ano, houve deslizes ou uma criança tropeça, outra briga, mas 
não aquela agressividade que a gente via nos outros anos � E, e até 
as duas turmas, porque eu tenho uma companheira de trabalho que a 
gente trabalha junto, também direto...E, e a gente conversa muito com 
os alunos isso, dos valores...E, de saber respeitar, deles contarem 
é...como que eles agem com os avós.E, mesmo repassar isso e muita 
conversa, eu acho que, teve até um ano que eu estava com eles na 1ª 
série, a diretora me questionou porque tanto eu fazia a hora da 
conversa, porque para muitas é perder tempo...E, daí eu falei, tem 
muitas coisas que ninguém conversa com eles...E, a gente tem que 
conversar, até tinha funcionária que falava, que ficava falando “essa 
professora vai ficar assim, vai acabar os assuntos e ele está aqui, mas 
é saber ouvir a crianças, eles contarem � E, e eu tinha uma classe 
numerosa que não dava para mim sentar na, na sala, era 35 alunos, 
então tinha que descer no pátio, então todo mundo via minha hora da 
leitura, eu queria ficar quietinha na minha sala assim, mas não dava. 
 

E, em suas aulas se preocupa em orientar seus alunos para a vida, inclusive com 

princípios e valores 

Eu acho que...quem passa mais tempo com as que estão na escola 
acaba fazendo mais diferença ali para eles, mas a instrução que a 
gente tem no Salão do Reino é...algo que não é só para você tirar uma 
nota, é para sua vida né, então muitas vezes eu vejo assim, que eu 
consigo despertar isso no aluno, que não é para ele ter uma formação 
só ou uma nota no fim do ano, do bimestre, mas que é para a vida 
dele, porque ele vai usar na vida dele, né?” 

 
É interessante observar, neste relato de Cybelle, que ela faz referência à 

importância da formação para a vida, ou seja, ela reconhece a importância do capital 

cultural incorporado como habitus, que poderá ser utilizado em diferentes momentos, 

campos e instituições.  

 Regina 
 

Ao concluir o Magistério, Regina inicia sua carreira profissional com destaque: 

R-depois que eu terminei o Magistério, eu já prestei o concurso da 
Prefeitura e passei, e quando eu passei, já passei em primeiro lugar. 

 
Este foi um momento importante em sua vida, porque a menina que fora 

discriminada durante o curso, mas não desistiu, agora era a primeira colocada no 

concurso municipal e ficava mais visível sua formação, não reconhecida pelas notas 

baixas recebidas durante o curso: 
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8- E isso fez uma diferença para você? Ter passado em primeiro 
lugar, você acha? As pessoas passaram a te respeitar? 
R- Para alguns, para meus professores sim 
8- Aqueles que te davam nota baixa? 
R- É, eles...é as minha professoras vieram falar comigo depois 
8- É? 
R- Que ía me dar os parabéns, mas eu achei, assim...que houve uma 
pontinha de arrependimento, eu achei, até hoje elas me encontram, 
elas ficam meio... 
 

Regina iniciou sua carreira docente lecionando na pré-escola, sua primeira sala 

era composta por filhos de empresários da cidade 

eu comecei com uma salinha de...com 14 alunos, de 6 anos, um pré, e 
eu consegui alfabetizar todos, com...já no meu primeiro ano, já 
comecei a destacar, os pais elogiavam, que eram todos os 
empresários da cidade 

 
A metodologia adotada era baseada nos cursos de Formação Continuada que 

fazia, como por exemplo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e o Programa de 

Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA). A escola não adotava livros e o 

material era construído pelas professoras. Apesar das inovações sugeridas nos cursos 

que frequentava, elas optavam por trabalhar com as famílias silábicas e considerava 

tradicional o material. Contudo, destaca o trabalho que já fazia com a leitura: 

R-mas eu lembro que eu lia já com meus alunos, muito 
 

O apoio dos pais também é considerado como importante para seu sucesso como 

professora: 

R- É. Eu acho que sim, que eles eram..., já eram de família, assim..., 
com um nível de vida maior, melhor já 
8- É? Seus alunos eram alunos 
R- Empresários da cidade. 
8- Tá. 
R- Sentia que talvez tenha sido isso também um pouco diferente 
porque eles se empenhavam, tudo o que você pedia eles mandavam 
8- Os pais? 
R- É 
8- Participavam bastante? 
R- Participavam bastante 
8- Te ajudavam nas coisas que você precisava? 
R- Tudo que precisava eles ajudavam, eram bons 
 

Regina considera a importância da participação dos pais na escola, mas não se 

dá conta da herança cultural, ou seja, da importância da família ao possibilitar, aos seus 

filhos, o acesso ao capital cultural, em suas casas. A facilidade em acompanhar as 

atividades pedagógicas e a postura que ela observa e elogia em seus alunos é o capital 
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cultural já incorporado por eles na socialização primária e que, por estar incorporado 

como o habitus, é observado como natural na escola. 

Outro fato relevante é que seus primeiros alunos são filhos dos empresários da 

cidade isto pode ter lhe rendido prestígio e capital simbólico. 

No início da profissão Regina diz ter passado necessidade, por sua condição 

econômica: 

8- A sua condição de vida nessa época que você se casou, o rapaz 
que você se casou também era lá da... 
R- Era, era. 
8- Da fazenda. Ele também cortava cana? 
R- Cortava. 
8- Vocês eram...tinham...como é que você acha, que você era camada 
muito pobre...? 
R- Muito pobre. 
8- Ganhavam pouco os dois? 
R- Então, depois que eu saí de lá da usina, aí a gente passou assim 
até por dificuldades. 
8- É? Que na usina você ganhava bem? 
R- Ganhava bem. 
8- Ele... 
R- que eu consegui comprar esse terreno. 
8- Ah tá.! Depois você construiu mais para frente, a casa? 
R- Fui construindo aos poucos, minha casa era bem pequenininha, 
tinha só alguns cômodos, ela foi construída aos poucos, que foi ele 
que fez. 
8- Ah, entendi. E aí ele continuou trabalhando lá, só você que veio 
para cá ou ele veio também? 
R- Ele veio também, foi trabalhar de pedreiro. 
8- Ah ta! 
R- Aí depois...ele trabalhava de empregado, agora ele é autônomo. 
8- 8aquela época quando você começou a trabalhar, o salário de 
professor era pouco? 
R- Era. Eu lembro assim que não deu nem para eu pagar minha 
cesárea. 
8- É. 8ão tinha plano de saúde, essas coisas? 
R- 8ão. Quando eu entrei, já no começo não tinha. 8ão deu para 
pagar minha cesárea, eu lembro que ficou R$ 115,00, não era, era 
cruzado novo, naquela época, era...era na época do Real, para entrar 
no real, só que era aquela... 
 

No momento da entrevista lecionava três períodos, em instituições de ensino 

diversas, uma sala de aula na rede particular, uma na rede municipal de Ibaté e outra na 

rede estadual de São Carlos. Quando se refere a seu trabalho, sempre destaca o 

incentivo que procura dar a seus alunos, principalmente porque reconhece o esforço dos 

pais e, certamente, reconhece a importância dessa conduta para a reestruturação do 

habitus, afinal quando foi incentivada conseguiu determinação para não desistir diante 

das dificuldades. Contudo em algumas salas não percebe o interesse pelos estudos:  
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R- É, em São Carlos também. 
8- Ah, em São Carlos! 
R- É. É uma escola central também, que são alunos de diferentes 
pontos de periferia, mas são aqueles alunos que...os pais 
8- mais carentes? 
R- 8ão. São carentes, mas aí é que tá. São carentes mas tem os pais 
que pensam em investir na educação dos filhos. 
8- Entendi. 
R- Que não tem estudo nenhum os pais, alguns só tem, mas eles 
pagam vans, então eu acho assim, a partir do momento que o pai 
tirou o aluno do bairro, que é periferia, que é um bairro até 
agressivo, que paga uma van, R$ 90,00 para levar até o centro da 
cidade, não tem um filho, um, dois, três filhos, então, aí você já vê que 
eles tiram deles, é forçado a buscar, é diferente. 
8- E eles participam da escola, quando você precisa chamar, ou 
qualquer coisa assim, ou não? 
R- Vão. Vão, mas assim, você vê que perde dia de serviço, então tem 
que saber muito bem para que é que você vai chamar. 
8- Ta. 
R- Porque eles são trabalhadores e você vê que querem que os filhos 
vençam, sabe? 
 

A realidade da primeira sala de aula, no ano de 1993, não é a mesma vivida por 

ela em 2009. Para Regina, a condição financeira – capital econômico - não é  sinônimo 

de dedicação, envolvimento, sucesso escolar,  pois nos alunos da escola particular não 

verifica a mesma disposição para as atividades escolares, verifica nas salas de aula 

públicas: 

R-Porque eu prefiro trabalhar até...hoje se você me perguntar, eu 
prefiro trabalhar com criança que tenha um nível de vida baixa, 
porque eu acho que é ali que você consegue tirar quem quer vencer, 
porque os outros eu acho que...sem limites, falta muito limite para 
algumas crianças. A maioria acaba estragando o ritmo da sala, 
porque eu dou aula numa escola particular também, eu vejo, o quanto 
é mais gostoso, bem melhor trabalhar numa escola pública, onde você 
vê aquela criança, que você se enxerga nela, nossa, que ânsia de 
aprender tem essa criança 
 

Regina diz não saber porque seus alunos da escola particular não se envolvem 

nos afazeres da escola, apesar da participação dos pais: 

8- E a criança, você acha que faz diferença, quando o pai participa 
ou não? Ele fica mais responsável, ele tem mais vontade de realmente 
ir bem na escola ou essa diferença não é em relação ao pai, é da 
criança? 
R- Eu acho que...não é ao pai, é da criança. É da criança. Porque em 
escola particular você vê que o pai se empenha, empenha e a criança 
não quer aquilo. Que tem o desejo do professor, o desejo do pai e o 
desejo do aluno, não conseguiu envolver, não conseguiu. É um...para 
mim, ainda, acho que é um mistério, da onde vem será, então? Porque 
num... 
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8- O fato dele ser uma criança que tem mais acesso em casa, à 
leitura, a livros, à internet, à televisão, na sua opinião não faz 
diferença na escola? 
R- Ajuda, mas não determina. 
 

Por esta razão prefere trabalhar com crianças das camadas populares, lembra-se  

de suas dificuldades e reafirma sua hipótese que o incentivo, acreditar nas 

possibilidades faz diferença: 

R- 8ão. Porque eu prefiro trabalhar até...hoje se você me perguntar, 
eu prefiro trabalhar com criança que tenha um nível de vida baixa, 
porque eu acho que é ali que você consegue tirar quem quer vencer, 
porque os outros eu acho que...sem limites, falta muito limite para 
algumas crianças. A maioria acaba estragando o ritmo da sala, 
porque eu dou aula numa escola particular também, eu vejo, o quanto 
é mais gostoso, bem melhor trabalhar numa escola pública, onde você 
vê aquela criança, que você se enxerga nela, nossa, que ânsia de 
aprender tem essa criança. 
8- Entendi. Você lembra daquela...daquele seu tempo talvez ou não? 
R- É. Eu lembro, eu consigo enxergar um...várias crianças que 
querem...vencer. 
8- Mudar da vida que tem hoje. E você acha que a escola é capaz de 
fazer isso? 
R- É...a escola hoje ela ficou meio assim, porque você depende de um 
sistema..., mas... 
8- Quando vem para sua sala, uma criança que você sabe que é de 
uma família simples, uma família pobre, que não tem contato com 
leitura e tal, e você vê que ela tem vontade de aprender, você acha 
que você é capaz de ensinar? 
R- Eu acho. Eu acho que...eu acho até gratificante, porque eles se 
aproximam mesmo de mim, eu acho que eles percebem isso. 
 

Regina procura trabalhar com a leitura, mas avalia a importância da autonomia, 

pois, sabe que ficará apenas um ano com seu aluno e ele precisa aprender a buscar o 

conhecimento: 

8- E como é que você acha que um professor pode ensinar uma 
criança dessa que tem vontade? O que é que ela tem que fazer 
primeiro? 
R- Ai... 
8- Começar por onde? 
R- Acreditando nela, eu acho, e mostrar que o professor não é o 
centro de tudo e que ele é apenas uma pecinha, que tem que mostrar 
que existe lá fora muitas fontes para ele ir buscar outro mundo. 

 

Em uma das salas de aula recuperou alunos que não sabiam nem pegar no 

caderno. Um deles recebeu prêmio de melhor redação e refere-se ao prêmio como se 

fosse dela também. Regina não está errada, pois, certamente esta será mais uma maneira 

de ser reconhecida como boa professora e receber prestígio social: 
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Ai depois, foi tudo de periferia, aí comecei a pegar os piores alunos. 
Eu lembro que, no ano seguinte, me deram, era uma “F”, que era 
assim...tachada mesmo e aí eu falei: - 8ossa! Ainda falei na 
atribuição, né. Ai, a Diretora falou: - Acredito que vai sair nesse ano, 
e saiu mesmo. Aquele ano eu consegui ganhar um concurso na 
EMBRAPA8. 
8- É? 
R- Concorri com 6.400 alunos de escola particular, e todas as outras 
escolas daqui, e o aluno conseguiu ganhar em redação, melhor aluno, 
2ª série, da EMBRAPA. Ganhou computador... 
8- O que você fazia, Regina? O que você fazia na sala de aula, que 
fazia esses alunos ficarem tão motivados, assim? 
R- Eu acho assim...apesar de eu parecer séria, mas eu nunca entrei na 
sala séria, sempre entrei brincando, eu tinha uma...uma...hoje eu não 
falo mais, mas antes eu falava: - Hoje somos melhor que ontem, cada 
dia somos melhor! Sabe, eu achava que, apesar de tumultuar um 
pouco na hora, eles... 
[...] 
8- E aí dessa sala teve um aluno que ganhou o prêmio? 
R- Sim. Um aluno muito pobre também, muito pobre, da periferia 
mesmo. 
 

Regina gosta muito de música; quando era pequena, chegou a levar para casa o 

hinário da Congregação Cristã. Usa a música em sala de aula e, reconhece que para os 

adultos do EJA9, esta é uma metodologia interessante para envolvê-los: 

8- Você trabalha com música com adultos também? 
R- Trabalho com música. 
8- Eles gostam? 
R-Gostam. Música deles. Até trabalho cantigas...aquelas 
parlendinhas...né, que eu acho importante, é coisas que eles já sabem, 
né, mas eles também gostam do diferente, quando chego com uma 
aula diferente...é por isso que precisa estudar muito mais para dar 
aula para eles do que para uma criança. Você tem que...você chega 
com uma coisa diferente, eles não acreditam, sistemas solares, não 
acreditam nessas coisas, começa a falar, se você começar a falar e 
eles não acreditarem, eles tem uma outra reação, diferente da 
criança, eles levantam e saem. 
8- Ah 
R- Eles não ficam igual a criança, nem que for bagunçando, eles não 
ficam, não ouve, então você tem que ter um...um, não é qualquer um 
acho que consegue dar aula, tem que ter...descobrir alguma coisa, eu 
demorei até também, teve um ano eu achei que...eu tive: - Como é que 
eu vou alcançar eles? Você tem que ter um jogo de cintura muito 
grande para envolvê-los.” 
 

Em seus alunos do EJA reconhece a realidade vivida e se prepara para contribuir 

com a mudança que avalia ser possível se eles reconhecerem o jogo que precisa ser 

jogado 

                                                 
8 Empresa Brasileira de Pesquisa Agrpecuária. 
9 Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
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8- Você tem, você tem...você dá o EJA também? 
R- Exatamente, eles saem do trabalho, vão assim do mesmo jeito, eu 
chego perto deles, às vezes, para ensinar, eles estão com o cheiro da 
cana, mesmo que eles tomam banho, mas o cheiro fica na pele. 
8- Ah, você lembra do seu tempo? 
R- Eu lembro do meu tempo, e eu acho que isso tem ajudado sim, 
porque de sexta-feira eles não costumavam ir para a escola, nas 
outras salas, e até na outras salas tem alguns que não vão, mas os 
meus estão sempre. 
 

Pois, apesar de serem adultos, precisam de conhecimento: 

[...]R- Está aí uma coisa também! Se eu fosse usar um data show, por 
exemplo, no EJA, eu, apesar deles serem adultos, e acharem que eles 
tem uma vivência, não tem. Eu acho que ainda precisa ser muito 
discutido, porque as pessoas não entendem os alunos do EJA, eles 
não tem uma vivência que as pessoas...eles tem uma vivência de vida 
assim, de idade, mas eles não tem conhecimento, não tem. 
 

Regina reafirma que um bom professor faz diferença na formação de seus 

alunos: 

8- Você gosta da sala de aula? 
R- Sala de aula. 
8- É importante isso. E...você gosta da sala de aula por quê? 
R- Ah... 
8- É pelo contato ou é porque você acha que pode ajudar? 
R- Porque eu acho que posso ajudar. 
8- É? 
R- Tanto é que eu não gosto dessas coisas muito moderninhas, 
também. Por exemplo, até uma 4ª série, eu acho muito importante a 
lousa verde. As pessoas acham que não, mas é um momento da 
criação do professor, é o momento dele ali, porque na escola 
particular tem a lousa branca e eu acho que já tolhe um pouco, a 
criatividade do professor. Lá eu tenho data show, mas com criança, 
você usa o giz colorido, você tem que...fazer a criança viajar no giz. 
 

Para ela, quem tem domínio do código linguístico, tem autonomia na leitura e 

escrita; tem vantagens: 

8- Mas para isso ele precisa saber o quê? 
R- O aluno você fala? 
8- É, o aluno? 
R- Ah! Ele precisa aprender ler e escrever e caminhar sozinho. 
8- Você acha que ele aprendendo a ler e a escrever ele vai embora? 
R- Vai. Se ele aprender sozinho, buscar e construir sozinho que...ele 
mesmo descobrir que ele é capaz de fazer, ele vai sozinho. 
8- Mas tem que ter como base a leitura? 
R- É. Isso que ele tem, muito mais a leitura, do que talvez a escrita. 
Eu dou muito mais importância. 
8- Você dá bastante importância? Você ensina muito seus alunos, dá 
muita..? 
R- Leio muito. 
8- Lê bastante com eles? Faz eles lerem bastante? 
R- Faço. 
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Ela enfatiza a importância da leitura: 

8- E aí você sente que isso faz diferença na vida deles? Quando eles 
dominam a leitura e tem essa vontade de ir em frente, você acha que 
isso faz diferença? 
R- Faz diferença. Eu acho que faz...é aí que eu acho que é o “X” da 
questão. 
 

Segundo Regina, o trabalho que faz é reconhecido e, certamente lhe confere 

prestígio como capital simbólico:  

[...]R- a diretora lá (referido-se à diretora do Col.Objetivo), ela 
acredita tanto no meu trabalho, que é a única sala mais lotada é a 
minha. Tenho 25 alunos numa escola particular, que não é um 
número...aceitável pelos pais.” 
 

Relatei, conhecimentos, fatos e práticas docentes da vida de Regina, sem 

interrompê-las, por ser esta a intenção de apresentação dos relatos, neste capítulo. 

Contudo, em um momento de sua vida, precisou afastar-se da sala de aula porque suas 

duas filhas tiveram grave problema de saúde. Enquanto esteve afastada, dedicou-se a 

fazer monografias para pessoas conhecidas, e lia muito: 

R-Aí eu nunca parei de ler. Então eu comecei a fazer monografias que 
hoje eu acho contra que...hoje eu não sou a favor porque eu acho que 
coloquei na minha cabeça que fazendo monografias para algumas 
pessoas poderiam ser os profissionais que iriam dar aula para minhas 
filhas e não iria aceitar. Hoje eu vejo diferente. Só que antes eu 
comecei fazendo muitas monografias, a Luciana acompanhou até esse 
processo, eu fiz Psicopedagogia, eu não era formada em Pedagogia, 
mas eu estudava, eu lia muito. 
8- Você lia para poder fazer para alguém? 
R- Eu já lia antes. 
8- Alguém que tinha que fazer, não queria fazer, pagava para você 
fazer? 
R- 8unca. 8unca recebi nenhum tostão. 
8- 8ão? 
R- 8ão. Eu fazia por mim mesma. Ela pedia para eu fazer e eu achava 
interessante e ficava noites e noites acordada fazendo monografias 
para essas pessoas. Fiz até um fora da Educação, que foi de 
Marketing, que o tema era por exemplo: uma mulher brasileira que 
consumia sapatos dos EUA, de outros países, aí eu lembro que eu tive 
que, o livro era em inglês, ele traduziu, me entregou, e eu fiz a 
monografia para ele, aí acho...ele veio até me agradecer porque eu 
não cobrei nada, e ele tinha ido muito bem, e eu tinha escrito até o 
que ele tinha que falar. 
 

Este é um reconhecimento de todo o percurso escolar pregresso de Regina, pois 

o capital cultural, social e simbólico que havia incorporado até este momento foi 

reconhecido por universitários que não detinham conhecimento para realizar a pesquisa 
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e construir o texto monográfico. Regina aponta, ainda, a autonomia que domínio da 

língua lhe proporcionou. 

Os livros, fonte de pesquisa, para ler e fazer as monografias eram emprestados: 

8- Aí você, você falou que você, você lia muito, lia o quê? Então você 
comprava coisas para ler, ou? 
R- Emprestava. Quando os outros me davam para fazer as 
monografias, eles já me traziam todo o material. 
8- Entendi. 
R- Todo o material. E eu sempre fui de ficar em cima dos professores, 
então eles sempre me emprestavam, que eles tinham um medo que eu 
não ia devolver, então eles falavam assim: - Me devolve depois de 
amanhã, heim! Então eu fazia de tudo para ler antes e devolver. Lia 
muito rápido, sempre li muito rápido. 
 

Quanto às normas para fazer os trabalhos, estudou sozinha: 

8- Você descobriu como é que era que se fazia uma monografia 
como? Estudando sozinha? Você foi pegar... 
R- Me entregaram um manual, na época e aí eu estudei ele sozinha e 
descobri como que montava uma monografia. 
8- E você teve retorno de como eles foram nessas monografias ou 
não? 
R- Foram bem. 
8- Foram bem? 
R- Foram. Porque elas são até minhas amigas, inclusive essa de 
Marketing foi a Luciana que indicou na época, também, ela...isso faz 
uns 10, 12 anos, aí ela me indicou para o moço, aí o moço veio, me 
pediu. 
 

Quando perguntei à Regina o que ela avaliava ter feito diferença durante o 

período de escolarização para que obtivesse sucesso escolar; ela reafirma a importância 

do investimento, do apoio e do reconhecimento de seu esforço:  

8- Só para a gente encerrar por hoje, eu queria que você falasse 
assim para mim... 8a sua cabeça, né, na sua análise, sobre você 
 “ sobre a Regina”, a pessoa que nasceu simples, que morou numa 
fazenda, onde os pais eram cortadores de cana, você foi também uma 
cortadora de cana, o que fez diferença na sua vida para você ter sido 
hã...a melhor aluna do...do concurso da Prefeitura, a melhor aluna do 
curso 8ormal Superior, ter passado já em outros concursos, que você 
acha que fez diferença nessa, nesse seu percurso de vida? 
R- Ah, eu acredito que é as pessoas acreditarem na gente. Eu acredito 
que foi isso que fez a diferença, porque senão até...a minha mãe ela, 
ela acreditou muito, sempre em mim, muito, ela sempre falou 
não...por ela ter menos estudo da família, ela sempre achou que eu 
deveria estudar, e até hoje ela me dá força, ainda. 
8- É. Você falou do seu marido, você acha que seu marido também? 
R- Meu marido também, é, ele também, porque assim, ele, ele, nunca 
mandou eu estudar, só que ele nunca...se pôs contra, nunca falou: - 
Ah, você não vai, não é o momento, não temos dinheiro agora, nunca 
ele falou isso.” 
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8- Se não tivesse esse esforço pessoal, seu, você acha que só eles 
terem acreditado em você teria sido suficiente ou não? 
R- Ah, eu acredito que com eles acreditando em mim, com as pessoas, 
eu fui ficando mais forte para ir buscar, porque, às vezes, você vê 
tantos comentários que queriam e que não foram apoiadas... 
8- É. 
R- Que não...porque é o que eu falei, muitas coisas determina, um 
olhar de quem...uma pessoa, se ela vai...dependendo o momento, o 
que ela vai ser ou não. Eu acho que muita coisa acaba destruindo. 

 

O tempo todo da entrevista, ao recordar-se de seu percurso familiar, escolar e 

profissional, ela refere-se a sua disposição em ler muito, mesmo que sozinha, para 

superar suas dificuldades de menina pobre com pouco acesso à qualquer tipo de capital. 

Contudo, é possível compreender, que o que ela havia incorporado era mais que 

o domínio técnico do código linguístico como capital específico, ela havia incorporado 

também, como capital simbólico, as possibilidades que esse domínio poderia lhe render 

como moeda de troca neste campo, ou seja, segundo Bourdieu (1998a, p. 17)  às três 

formas de capital, econômico, cultural, social, é necessário “somar-se uma quarta 

categoria de poder: o capital simbólico que é qualquer forma de capital, no entanto 

representada, ou seja, apreendida simbolicamente, em uma relação de conhecimento ou, 

mais precisamente, de desconhecimento e reconhecimento”. Um dos importantes efeitos 

do capital simbólico é a disposição incorporada que ele possibilita, ou seja, o poder de 

representar e outorgar valor, importância social, às formas de capital incorporadas. 

Regina, não possuía capital econômico, mas sempre buscou conhecimento por 

meio da leitura. Essa prática, aliada ao capital social possibilitado pelas relações com o 

administrador da fazenda, com suas idas à cidade de Ibaté e São Carlos nas instituições 

religiosas, com as pessoas que cuidavam das bibliotecas nas escolas que frequentou, 

com a futura tutora do curso superior, que a indicava para fazer monografias, foram 

suficientes para que ela incorporasse ao habitus, um capital simbólico do valor do 

domínio do código linguístico para superar suas condições de classe e de existência, 

recebidas como herança ao nascer em uma família de lavradores. 

Em todo depoimento de Regina não se observa uma consciência das estratégias, 

mas um desejo de mudança. O que ela sempre relata são os acontecimentos que ela 

considera injustiça, preconceito, exigências, contudo, considera os incentivos citados e a 

atitude decisiva da mãe que enfrentou o pai para que ela fosse para a cidade estudar. 

Nascida em uma família que não teve acesso à escola, Regina teve que recuperar 

o tempo em que não adquiriu disposições culturais ao habitus, dedicando muitas horas 
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aos estudos para superar suas lacunas iniciais. Desse tempo, herdou o hábito de dormir 

duas a três horas por noite, quando fazia o magistério e tinha que estudar de madrugada, 

para decorar até as vírgulas, pois trabalhava no corte de cana, ia à escola e estudava à 

noite quando chegava das aulas. 

Pode-se compreender a importância que o domínio do código lingístico significa 

para Regina como possibilidade de mudança, quando ela se refere a seus alunos, pois 

ela considera a leitura o “X da questão” e, por isso, se esforça para que eles sejam 

alfabetizados, mesmo os que tem mais dificuldade, como os alunos do EJA e os alunos 

mais pobres. 

3.3. O Curso *ormal Superior 

Cybelle 

Cybelle foi trabalhando, sem ser efetiva.  

Suas duas filhas nasceram durante esse tempo.   

O marido de Cybelle teve problemas com o caminhão. Segundo ela, sua irmã é 

casada com o irmão de seu marido. Dois irmãos casados com duas irmãs. Quando 

tiveram problemas eram sócios. Ficaram desempregados. Tiveram que vender suas 

casas, os carros, foram morar todos juntos numa mesma casa. Os dois casais e seus 

filhos. A irmã ficava com as filhas de Cybelle para que ela pudesse estudar, à noite. 

Os problemas financeiros a desafiaram a continuar trabalhando e estudando para 

suprir as despesas da casa e pleitear um trabalho efetivo na rede pública de ensino. 

Apesar de morar em Bauru, uma cidade com as características já apontadas, com 

muitas instituições superiores de ensino, foi nessa época, que Cybelle começou a 

frequentar o Curso Normal Superior em Arealva, um município que fica à, 

aproximadamente, 20 km de Bauru, conforme já descrito e que já conhecia porque era lá 

que frequentava a instituição religiosa e realizava o trabalho de instrutora com algumas 

crianças. 

Cybelle estudou com muita dificuldade. Viajava com mais quatro professoras, 

todas as noites, fazendo o rodízio dos carros de cada uma. Como tinha vendido seu 

carro, sua mãe comprou um fusca para que ela não precisasse interromper os estudos: 

C--E...ele entregando currículo e nada de ser chamado né,. Então 
havia um desespero nessa situação, né. Foi quando também a gente 
teve que vender o carro, aí para ir para Arealva a gente revezava o 
carro, eu tinha um fusca, que minha mãe comprou um fusca, para 
mim ir, e...até tinha uma professora que falava: - Ai não quero ir de 
fusca, essas cinco que iam com a gente né. Eu falava para ela: - 8ão 
interessa, eu tenho que ir, eu tenho que por meu carro para ir, então 



 113

nós vamos de fusca e não importa que esteja apertado ou não. E esse 
fusca nunca quebrou daqui lá, nesses dois anos. 
 

Assim, ela frequentou o curso superior com muitas dificuldades financeiras, mas 

também, com determinação de superá-las, pois diante das dificuldades econômicas, a 

formação superior pode ter sido pensada como aspiração, mas não deixava de ser um 

investimento: 

C-Eu tinha criança pequena...é...preocupação financeira é, viajava 
para outra cidade, então era tudo para ser difícil, né? 
 

Foi com o incentivo do marido e a ajuda da mãe que ela conseguiu pagar o curso 

e seguir até o final: 

C-ela me ajudou no final também, que eu já não tinha condição 
financeira e o meu marido falou: - 8ão. 8ão vai parar o curso por 
causa disso, você continua. Minha mãe pagava do meu irmão, que 
fazia Direito, e ela falou: - 8ão eu termino, que comparando com a 
dele a minha era trocadinho, né (risos). 
 

 A sala de Arealva foi uma das primeiras a serem instaladas fora da sede da 

instituição que oferecia o curso a distância, e, naquela época, em 2003, havia muitas 

dúvidas e discussões acerca da validade do curso, no formato oferecido. Contudo, 

mesmo com toda dificuldade, Cybelle decidiu continuar os estudos porque sabia que iria 

precisar da formação: 

C- Tinham, tinham dificuldade. Até a gente era um grupo aqui em 
Bauru, que eram 5 professoras, no começo eram 7, e a gente ia de 
perua, depois 2 desistiram e a gente passou a ir de carro, e entre... 
8- E por que elas desistiram você sabe ou não? 
C- Essas duas? Foi quando...teve alguma coisa que mudou...não 
lembro! 
8- 8ão era porque havia uma dúvida se...? 
C- Se era necessário, se ia precisar ou não ia precisar do curso... 
8- 8esse momento, que teve essa dúvida, porque que você não 
desistiu? 
C- Porque eu queria concluir. 
8- Você queria concluir? 
C- E já entendia que uma hora ou outra ia ser cobrado, né. Também 
via que eu estava gostando do curso. 
 

A metodologia utilizada no Curso Normal Superior a surpreendeu, 

principalmente, porque ela conseguia modificar suas práticas de leitura com seus 

alunos: 

C-eu gostei do modo como era feito o curso, até as aulas de leitura 
né, era uma maravilha, né, aquilo de fazer um quadro vivo de um 
texto ali que você, de um livrinho de historinha para criança, eu 
gostava dessa parte artística também, das aulas de Artes, também 
gostei muito, e era algo que eu via assim, na prática, eu já tinha um 
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retorno com os meus alunos né. E que até na parte de, de, da 
formação de leitores né, de formar os meus alunos como leitores. 
Hoje eu vejo que nas minhas classes, isso eu consigo né, de fazer com 
que eles gostem de ler. 
[...] 
C-mesmo no Magistério tinha Literatura, mas não tinha isso 
direcionado para criança ou mesmo para nossa cultura né, de ter esse 
direcionamento, da gente fazer leitura de obras de arte.. 

 

Das cinco colegas de curso que viajavam juntas, de Bauru para Arealva, duas 

tinham muita dificuldade na leitura e interpretação de textos, realidade constatada em 

estudos realizados por Bianchini (2005), Penna (2007), Sambugari, (2005), Marin e 

Giovanni (2007, 2008) entre outros, e elas decidiram estudar juntas: 

 8- A sua sala era uma sala grande, tinha várias professoras, você 
sentia que tinha algumas lá que tinham dificuldade ou não? 
C- Tinham, tinham dificuldade. Até a gente era um grupo aqui em 
Bauru, que eram 5 professoras[...] 
Eu via assim, até essas 5 que iam, algumas é...2 delas tinham muita 
dificuldade de ler e entender o que estavam lendo, então quando ia ter 
a prova, a gente se reunia em casa, eu passava, estudava junto, as 
outras duas que eram, tinham um pouco mais de facilidade também, a 
gente fazia essa leitura em grupo né, quando foi os concursos também 
a gente fez esse grupinho, continuou estudando. 
8- Para estudar? Elas já eram professoras também?  
C- Já eram professoras. 
8- Tinham mais dificuldade em que você lembra? 
C- É...de interpretar texto. 
8- É? 
C- Dificuldade em entender, ali, o que estava pedindo, às vezes, você 
via assim que estava pedindo uma coisa no exercício e ela fazia algo 
contrário né, então a gente tinha até a comanda das perguntas. 
8- Certo.  
C- Então... 
8- Você não teve, você não sentia dificuldade? 
C- 8ão. 
 

O domínio da língua, disposição incorporada em sua formação pregressa, neste 

momento, renderam à Cybelle não só como capital cultural, mas como capital 

simbólico, pois ela estudava com as colegas com dificuldades na leitura e interpretação 

de textos. 

Segundo Cybelle, ela não tinha dificuldades com os seminários, também: 

C – então... eu gostei bastante, também, dos seminários. 
8- Você não tinha dificuldades para fazer as leituras, nem os 
seminários, nada? 
C- 8ão. 8ão tinha. 
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As revistas do Salão do Reino, sempre foram uma excelente fonte de 

conhecimento e os temas, sempre atuais, também a ajudaram durante as aulas do curso 

superior, inclusive para passar no concurso. 

 Cybelle havia concluído o curso superior. O Prêmio de Mérito e Louvor 

oferecido pela instituição, nas primeiras turmas, foi uma surpresa, pois era anunciado 

apenas na hora da Sessão Solene de Colação de Grau. E Cybelle, recorda-se das tias 

convidadas, que não compareceram para a formatura: 

C- nessa ocasião eu tinha assim, algumas tias que eu convidei para ir, 
e não quiseram ir, “ah! é um curso à distância, Cybelle”, ah! mas 
quando ficaram sabendo, depois (risos), ficaram mordidas. E essas 
minhas tias foram, quando eu fui tomar posse no Estado, elas foram 
lá, né, e elas falaram: - Esse curso foi muito bom! Porque a gente 
sabe aqui de muitas, que é, minha tia é de São Paulo, que estavam 
dentro da faculdade, fizeram o concurso, né e não tiveram uma 
classificação não, não conseguiram nem vir para a escolha. 
 

Cybelle recorda-se da importância do prêmio, porque sua mãe estava lá: 

8- Deixa eu perguntar uma coisa para você. Receber o prêmio, 
passar em 1º lugar num concurso da Prefeitura faz diferença? 
C- Faz diferença. 
8- Faz diferença? Que tipo de...? 
C- Faz diferença até assim, é...pela situação que seu estava 
financeiramente, foi a época em que a gente teve que pedir ajuda da 
minha mãe para pagar o aluguel da casa, não tinha mais, né...lá não 
vendia, ia caminhão, perdia o dinheiro, né, então é...foi quando eu 
passei nesse concurso e...a minha mãe também estava, no fim da 
faculdade ela também me ajudou a terminar. 
 

Apesar do Prêmio de Mérito e Louvor  ter sido recebido em 2004, Cybelle relata 

que, ainda em 2009, ao participar da atribuição de aulas, é lembrada como a professora 

que passou em primeiro lugar no concurso em Bauru: 

C - acho que fez diferença nesse sentido e mesmo assim, ainda hoje 
há, quando tem escolha, tudo, remoção, algumas professoras se 
lembram “há, você é que passou em 1º lugar, né? 
 

As dificuldades econômicas enfrentadas por Cybelle persistiam e, quando surgiu 

a oportunidade de fazerem o concurso para lecionar na rede municipal, o grupo que 

viajava junto, durante o curso, se reuniu para retomar os estudos: 

8- E ai você terminou o 8ormal Superior e você, teve o concurso logo 
que você terminou? Ou foi durante o curso? 
C- Teve. 8o ano é...assim que acabou o curso teve o da Prefeitura de 
Bauru. 
8- Você prestou? 
C- Que eu prestei, é.  
8- Foi bem classificada nesse? 
C- Esse eu passei em 1º lugar, aqui em Bauru. 
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Cybelle prestou o concurso municipal em Bauru e foi aprovada em 1° lugar: 

8- Cybelle, e aí quando você passou em 1º lugar na Prefeitura, 
quando é, se fosse 1º lugar do Estado seria... todo mundo ficaria 
sabendo, mas da Prefeitura, sendo uma cidade grande, que Bauru é 
uma cidade grande, quantos habitantes tem aqui? 
C- 300.000 habitantes. 
8- 300.000. Arealva já é bem menorzinho, né? 
C- É. Acho que 6.000. 
8- 6.000 né?Então, deve ter repercutido aqui e lá? 
C- É. 
 

Quando assumiu o cargo, sua sala era na escola que havia sido inaugurada e que 

era desejada por todas as professoras: 

C-na escola que eu fui, era a escola que era recém inaugurada em 
Bauru, então era a menina dos olhos de Bauru. Eu escolhi nessa, 
então já...ajudou nisso. Até quando estava construindo a escola eu fui 
lá conhecer e falei: - Eu vou dar aula aqui! Porque eu já sabia que 
tinha sido a 1ª colocada e estava em férias né, aí a moça falou: - ah!, 
é difícil. Acho que era a servente lá. “ah! é difícil heim, bem, todo 
mundo quer vir para cá. Eu falei: - 8ão, mas eu venho aqui (risos), e 
fui dar aula lá. 
 

Este pode ser considerado um momento de ampliação total dos capitais que 

havia incorporado nas relações familiares e escolares; o capital cultural, nas relações 

com os professores da rede municipal e toda Secretaria da Educação de Bauru, com suas 

colegas professoras a ampliação do capital social e simbólico. O capital econômico, por 

sua vez, foi incorporado com certeza com estratégias para isso, pois ao responder o 

questionário, em 2009, Cybelle se refere possuir carro do ano, casa própria e bom 

emprego. 

O 1° lugar também possibilitou a realização do sonho de ser professora 

alfabetizadora: 

C-já era o meu sonho ser alfabetizadora, mas como sempre sobra, às 
vezes, de 4ª série, eu dava muita aula na 4ª série, né. Ai então eu pude 
ir na Prefeitura pegar duas primeiras séries. Falava para ela: - Estou 
realizando meu sonho. 
 

Quando perguntei à Cybelle a quem ou a que ela atribui este sucesso escolar, ela 

reconhece a importância da instituição religiosa: 

8- Agora pensa um pouquinho, pensando nessa escolha, pensando 
nessa trajetória sua, pensando nesse seu percurso escolar, agora que 
você retomou bastante coisa, quando a gente fala, quando a gente 
conta a história da gente, a gente lembra várias coisas interessantes 
né? Você acha que esse seu sucesso, que é escolar, porque na verdade 
é 1ª aluna, depois você passa no concurso para professora, então tem 
uma base que é escolar, então você atribui à escola, esse seu sucesso, 
ou a outra coisa? 
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C- Eu acho que houve aí uma colaboração de ambas as partes né, eu 
vejo assim, que muitas que tiveram, muita dificuldade no início do 
curso, nisso de leitura, de interpretar texto, não era uma dificuldade 
minha porque a gente continua, né, como Testemunha de Jeová, você 
está lendo diariamente, né, e nos estudos das revistas que a gente tem 
é só interpretação de texto, e algo que interpreta o que está implícito 
também, não é só aquilo do questionário de antigamente, que é o que 
está na cara. 
8- 8a cara. 
C- 8ão. E o que este texto da Bíblia, você tem que interpretar mesmo. 

 

 Regina 

Segundo Regina, só foi possível estudar, porque o curso superior oferecido a 

distância, em Ibaté, permitiu o acesso: 

8- É. A oportunidade do curso estar aqui também, fez uma diferença 
para você? 
R- Bastante 
8- Se fosse fora daqui você teria feito? 
R- Eu não teria feito 
8- 8ão? 
R- 8ão teria feito. Porque realmente não tenho condições de sair 
assim...até hoje trabalhando, é...com duas filhas, ainda é difícil. 
 

Ao receber o Prêmio de Mérito e Louvor, como melhor aluna do curso, refere-se 

à importância da presença de sua mãe e suas filhas, pois, certamente seu esforço e 

dedicação eram reconvertidos em capital simbólico: 

8- É. Regina quando você foi, fez o 8ormal Superior, você sempre foi 
boa aluna? 
R- Ah, eu me esforçava. 
8- Sempre foi uma das melhores na sala de aula ou não? 
R- É, eu sempre me esforcei. 
8- É? 
R- Para ficar assim... 
8- Quando você recebeu o prêmio de 1ª aluna, foi surpresa para 
você? 
R- Foi surpresa. Eu não esperava. 
8- 8ão esperava? Mas você se lembra daquele dia ou não? 
R- Me lembro 
8- Foi importante para você? 
R- Foi, porque eu olhei para minha mãe, né, que estava lá, e para 
minhas filhas, e elas também ficaram surpresas. 
 

 O reconhecimento de seu percurso, ou seja, o destaque que o prêmio de melhor 

aluna do curso lhe concedeu, segundo Regina, incomodou as colegas de profissão: 

8- Você acha que eles passaram a olhar para você diferente, depois 
que você ganhou esse Prêmio? 
R- É. 
8- Porque havia pessoas da Educação, ali? 
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R- É, passaram, passaram, os amigos, você começa a sofrer 
perseguição, ocultas mas, se tem perseguições, né? É difícil, quando 
você começa se... 
8- Porque todas eram professoras, você tinha colegas professoras ali, 
né? 
R- Quando você começa a se destacar, você começa a ter 
assim...perseguições, até mesmo ocultas, ou até algumas bem latentes, 
tipo assim, é..., às veze,s sabe, chegava um recado: - Ah! A 8ina 
passou em tal concurso, aí tinha umas que por ser sua amiga: - Ah! 
Fazer o quê? Ela precisa disso para se auto promover, e isso 
até...nunca me tirou não, até pelo contrário, eu até: - Ah, a Ana Paula 
fez esse comentário, mas eu nunca levei a sério. E por outro lado eu 
achei assim que dos departamentos, diretores, eles começaram a... 
8- Começaram a olhar para você com outros olhos? 
R- Sim. 
 

A amizade com Luciana, sua colega de Magistério e ex-tutora do Curso Normal 

Superior, foi importante em seu percurso profissional, mas sempre se refere ao esforço 

para superar as barreiras de acesso ao capital cultural impostas pelo fator econômico: 

8- Regina, aí depois então você fez o curso 8ormal Superior, aí você 
passou no concurso para o Estado, depois? 
R- Professor. 
8- É, professor do Estado? Aqui mesmo ou lá em São Carlos? 
R- 8ão, passei em São Paulo. 
8- Ah, em São Paulo? 
R- O meu cargo era em Franco da Rocha. 
8- Tá, mas você hoje leciona...? 
R- É. Eu vim pelo artigo 22. 
8- Aqui em São Carlos? 
R- São Carlos. E aí surgiu o de diretor, aí eu...a Luciana até: - Vamos 
fazer, vamos fazer? Acabou esquecendo o dia, acabei indo sozinha. Aí 
eu estudei em casa, comecei a estudar em casa, tudo que ia cair 
estudei em casa. 
8- Você pegou a bibliografia do concurso e foi estudando? 
R- É, fui estudando. 
8- Como você conseguiu esse material para estudar? 
R- Pela internet...eu fui nas bibliotecas e peguei, pedi para as 
bibliotecas de escolas particulares, peguei um trabalho, eu lembro 
que peguei uma monografia de doutorado da Federal e li ela todinha 
que era sobre alguns (inaudível) que iam cair e aí foi...estudei 
sozinha.” 
 

O Curso Normal Superior e, em seguida a complementação em Pedagogia, 

oferecidos com a mesma tecnologia a distância, em Ibaté,  foram importantes para 

passar nos concursos para professora, diretora e supervisora na rede estadual, contudo 

complementou as leituras sozinha: 

 8- Porque você prestou outros concursos, né? 
R- Prestei do Estado, e passei também, junto com a Luciana, né. Aí 
depois eu prestei o de diretor sem...sem ter estudo também. Eu tinha 
feito o 8ormal Superior e não fui, e começou aquela parte, lembra? 
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Que foi até que eu voltei para fazer a segunda parte do curso. Aí eu 
continuei estudando em casa, sempre estudando as leis, PC8s, tudo, 
estudando sozinha e fui fazer o concurso de diretor e passei também. 
8- Você também foi bem classificada ou não? 
R- Fui bem classificada, sou uma das próximas a ser chamada esse 
ano. 
8- É. Depois você fez o curso de...você prestou outro concurso? 
R- De supervisor, passei também.” 
 

 Para finalizar este capítulo, onde relatei práticas de Cybelle e Regina, em 

diferentes relações, tomo Bourdieu (2007d, p. 164) para afirmar que os estilos de vida 

são produtos sistemáticos das disposições dos habitus que, percebidas em suas relações 

mútuas, segundo os esquemas dos habitus, tornam-se sistemas de sinais socialmente 

qualificados. Para o autor, todas as práticas e as obras de um mesmo agente, são 

retraduções impostas pela lógica dos diferentes campos, e relacionadas ao habitus 

incorporado por este agente, as práticas são objetivamente harmonizadas entre si sem 

qualquer busca intencional de coerência e, objetivamente orquestradas com as de todos 

os membros de uma mesma classe, sem qualquer concertação/regência consciente. 

 Assim, para Bourdieu (2007d, p.165) o habitus engendra, continuamente, 

metáforas das práticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120

 Capítulo 4 – Distinção – reconhecimento do social e práticas 

escolares 

 

 “Os educandos provenientes de famílias 
desprovidas de capital cultural apresentarão uma 
relação com as obras da cultura veiculadas pela 
escola que tende a ser interessada, laboriosa, tensa, 
esforçada, enquanto para os indivíduos originários 
de meios culturalmente privilegiados essa relação 
está marcada pelo diletantismo, desenvoltura, 
elegância, facilidade verbal “natural”. Ocorre que 
ao avaliar o desempenho dos alunos, a escola leva 
em conta sobretudo – consciente ou 
inconscientemente – esse modo de aquisição (e uso) 
do saber ou, em outras palavras, essa relação com o 
saber.”(8ogueira, Catani, 1998, p.9) 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar as normas de avaliação do Curso Normal 

Superior, com os instrumentos e sua intencionalidade, cotejando-os com os capitais 

incorporados ao habitus, por Cybelle e Regina, redundando em distinção durante os 

dois anos de curso superior. Assim, o que se pretende é detalhar o modo pelo qual os 

capitais cultural, social, simbólico, incorporados por elas durante toda a vida familiar, 

social e escolar pregressas puderam ser observados pela tutora e por elas mesmas, nas 

práticas do Curso Normal Superior, distinguindo-as no grupo com o qual elas 

concluíram o curso superior. 

Retomando as idéias de Bourdieu, (2001b, p.231), vale lembrar que ao avaliar 

seus alunos, os professores levam em conta não apenas o saber e o saber-fazer, mas 

também as nuances imponderáveis das maneiras e do estilo, ou seja,  as maneiras de ser, 

dizer e fazer. Assim, os produtos das práticas pedagógicas possuem tanto menos valor 

simbólico, quanto mais afastadas estiverem do modo de produção dominante. Por esta 

razão, a relação com a linguagem e com a cultura, pressupõe modalidades sutis como 

por exemplo a intimidade, a elegância, o “natural” ou a “distinção”. Para o autor, essas 

são maneiras de se utilizar bens simbólicos que representam a excelência em matéria de 

cultura. Se estes são os parâmetros para os julgamentos e atribuição de valores, pode-se 

considerar que as disposições produzidas pela escola são desvalorizadas pela própria 

escola, principalmente  por considerar que o monopólico da cultura é propriedade das 

classes dominantes, pois o aluno da classe dominante já traz consigo, incorporado como 
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capital cultural, todas as disposições necessárias para lidar com o arbitrário cultural 

imposto pelas instituições escolares, adquiridas de modo imperceptível nas relações 

familiares. 

Aquele que não traz consigo essa elegância natural, esse habitus constituído por 

disposições da classe dominante, capaz de distingui-lo nas práticas pedagógicas, está 

sujeito às sanções do mercado escolar, com toda a aparência de legitimidade que a 

autoridade pedagógica lhe concede. E, por esta razão, segundo Bourdieu (1998d, p.41) a 

oportunidade de acesso ao ensino superior passa por uma seleção direta ou indireta e 

pesa com rigor desigual, ao longo da escolaridade, sobre os sujeitos das diferentes 

classes sociais. 

Assim, para o autor a instituição escolar exige de todos os alunos, 

uniformemente, que tenham o que lhes foi dado ou o que lhes deveria ter sido dado nas 

relações familiares, a saber, sobretudo, a competência linguística e cultural e a relação 

de intimidade com a cultura e com a linguagem. 

Estas exigências são explicitadas por Bourdieu (1998d, p.46), ao afirmar que de 

todos os obstáculos culturais, aqueles que se relacionam com a língua falada no meio 

familiar são, sem dúvida, os mais graves e os mais insidiosos, desde os primeiros anos 

da escolaridade e durante toda a escolarização. Os obstáculos culturais, aos quais o 

autor se refere são a riqueza, a fineza, o estilo de expressão, uso de vocabulário, manejo 

da sintaxe, deciframento e manipulação de estruturas complexas, lógicas ou estéticas. 

Assim, quando essas disposições linguísticas e culturais não são incorporadas ao 

habitus no meio familiar, constituem-se como obstáculos no meio escolar e, as crianças 

originárias de um meio pequeno burguês, camponês, operário terão que adquiri-las 

penosamente e, forçados a tudo receber e a tudo esperar da escola, inclusive a 

repreensão por suas condutas demais “escolares”.  

Como visto nos capítulos anteriores este não foi o caso de Cybelle e Regina, 

cujas escolas exigiram delas tais condições e elas apresentaram-nas, ao longo da 

escolarização e, com destaque. Assim, chegaram à vida profissional e ao ensino superior 

superando as barreiras apontadas. 

Já no curso superior apresentaram tais condições de exigência que toda escola 

impõe. Há que se entender, então, que lugar é esse, e que exigências foram atendidas 

por elas.  

4.1. O Curso *ormal Superior – diretrizes e normas 

4.1.1 O Curso *ormal Superior Fora de Sede  
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Neste capítulo, portanto, faço breve apresentação das diretrizes e normas que 

possibilitaram a implementação do Curso Normal Superior que constitui o campo 

empírico do estudo, pois foi nele que Cybelle e Regina receberam a distinção de Mérito 

e Louvor. A seguir, a proposta é apresentada em linhas gerais quanto à sua estrutura e 

implementação no Estado de São Paulo. 

4.1.2. O cenário nacional após a promulgação da *ova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação *acional (Lei 9394/96) 

A Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), trouxe 

consigo mudanças na Educação Básica, entre elas, a exigência de formação superior a 

todos que nela atuavam ou pretendiam atuar. Nos artigos abaixo pode-se verificar como 

o texto da LDBN (Lei 9394-96) foi apresentado: 

Art 87 – Sobre a década da educação; que delega ao Conselho Nacional de 

Educação a missão de fazer cumprir diretrizes e metas para os próximos dez anos, a 

partir da publicação da Lei 9394/96. 

Art 62 – Sobre a Formação preferencial para os docentes que pretendem atuar na 

Educação Básica, ou seja, os docentes interessados em lecionar na Educação Básica 

deverão possuir nível superior. Desta forma, os professores que não possuem tal 

formação deverão buscá-la. 

Art 63 – Sobre os Institutos Superiores de Educação com lócus para a formação 

dos docentes para atuarem na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Este artigo, 

em particular, foi um dos centros dos debates, uma vez que  pôs em dúvida a graduação 

em Pedagogia para os docentes que desejassem lecionar neste âmbito do ensino. Logo 

após sua promulgação, diferentes interpretações da Nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei 9394/96) deixavam sem respostas aos que perguntavam: ao final da 

década da educação, qual será a formação exigida dos profissionais da educação que 

desejarem lecionar na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, 

pelos municípios e pelo estado? Os professores efetivos perderão suas salas de aula se 

não fizerem o Curso Normal Superior?  

Estas e outras questões foram regulamentadas nos documentos citados a seguir, 

pondo fim às inquietações advindas dos debates sobre a formação necessária e ideal 

para os professores que atuavam ou desejavam atuar na Educação Básica, sobretudo nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

• Parecer CNE/CP n.º 5, de 13 de dezembro de 2005. Dispõem sobre as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. 
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• Parecer CNE/CP n.º 3, de 21 de fevereiro de 2006. Dispõem sobre o 

Reexame do Parecer CNE/CP nº 5/2005, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Pedagogia. 

• Resolução CNE/CP n.º 1, de 15 de maio de 2006. Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. 

• Debiberação CEE Nº 60/06 (Ind. 61/06).  Estabelece normas para a criação 

de cursos de graduação em Pedagogia, licenciatura, bem como normatiza a adequação 

dos Cursos Normais Superiores e de Pedagogia existentes, às novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais expressas na Resolução CNE/CP no 1/06. 

Apesar do estado do debate, o Curso Normal Superior foi oferecido em 2003 e 

obedeceu a outras normas, retomadas a seguir. 

Depois de sancionada a Lei 9394/96, a Proposta de Diretrizes para Formação 

Inicial de Professores da Educação Básica, em Cursos Nível Superior, é aprovada em 

Maio de 2000 pelo Conselho Nacional de Educação. 

Paralelamente, de acordo com a Resolução CP N.º 1, de 30 de setembro de 1999 

Brasil (1999) que dispõe sobre os Institutos Superiores de Educação, considerados os 

Art. 62 e 63 da Lei 9.394/96,  foram criados os  Institutos Superiores de Educação, de 

caráter profissional, visando a formação inicial, continuada e complementar para o 

magistério da educação básica. 

Como decorrência dessas exigências da lei 9394/96 e do grande número de 

profissionais que precisariam de formação superior, a Deliberação* 12/2001 (São Paulo, 

2001), criou o Programa Especial de Formação de Professores para formar, em nível 

superior, os professores em efetivo exercício. A formação fora de sede com recursos de 

tecnologia, conforme está previsto no Art.87, §3º, inciso III, foi a modalidade oferecida 

pela instituição superior  à qual nos referimos neste trabalho, que tinha como objetivo 

contemplar o grande número de profissionais sem a formação exigida pela nova lei.  

A instituição referida, por ser uma fundação dedicada ao ensino, por estar 

jurisdicionada ao Conselho Estadual de Educação, por no ano de 2002 já ter instalado o 

seu Instituto Superior de Educação, tinha a possibilidade de usar as mesmas 

deliberações, ou seja as Deliberações 12 e 13 para oferecer  a formação superior aos 

professores  em exercício nas prefeituras do estado de São Paulo. 

Criou então o Curso Normal Superior Fora de Sede com Recurso de Tecnologia. 

                                                 
* SÃO PAULO, Conselho Estadual de Educação. Deliberação CEE nº 12/2001. Dispõe sobre Programa 
especial de Formação Pedagógica Superior destinado aos Professores Efetivos da Rede Pública.  



 124

4.1.3.  A proposta de formação de professores fora de sede 

O projeto do Curso Normal Superior (CNS) foi idealizado por empresa 

contratada para assessoria educacional em parceria com a instituição universitária.  

Segundo o documento norteador a necessidade de formação de professores da 

rede pública em exercício no Brasil era gigantesca: 830.883 das séries iniciais; 233.446 

das 5ª a 8ª séries do fundamental; 51.432 do ensino médio. Assim havia 1.115.761 

professores sem a formação exigida por lei. Mantendo-se a estrutura de oferta de vagas 

no ensino presencial brasileiro, o país precisaria de 80 anos para formar todos os 

professores em exercício sem curso de graduação. 

Tendo como pano de fundo o cenário da educação brasileira a instituição 

universitária considerou como desafio o projeto do CNS, pois precisava levar em 

consideração a necessidade de formação do grande número de professores em prazos 

relativamente curtos. A metodologia de ensino superior de caráter profissional que 

pudesse ser aplicada em larga escala, em padrões de qualidade, era, ainda, muito recente 

e pouco conhecida e, por esta razão, teriam que criar um sistema de formação de 

professores baseado em novos materiais e tecnologias. 

Em 2003, o curso começou a ser oferecido. 

A proposta fazia uso de aula presencial com o apoio de um professor facilitador, 

o tutor, diversos profissionais, vídeos, material impresso e WEB.  

Os tutores tinham diversas funções, entre elas as de acompanhar diária e 

presencialmente os professores-alunos nas atividades acadêmico-pedagógicas, bem 

como realizar controle de frequência e avaliações. Para garantir o contato e bom 

desenvolvimento do curso fora de sede, a instituição proporcionava  capacitações 

mensais aos tutores. 

O projeto do CNS levando em consideração que as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) estavam se tornando mais acessíveis, optou por elas.  

A opção por aulas gravadas em vídeos deveu-se às suas características de 

replicabilidade e descontextualização. Foram utilizadas com o objetivo de desencadear 

discussões ou introduzir conteúdos curriculares que eram complementados com leituras, 

com a WEB ou discutidos nas aulas presenciais. Poderiam também ilustrar conceitos, 

problematizar ou sensibilizar os alunos para temas relevantes para sua formação 

profissional. 
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O material impresso era considerado como principal recurso didático e elo de 

convergência entre os outros meios, pois estruturava, sequenciava e organizava a aula 

presencial.  

4.1.4. Matriz Curricular 

Desenvolvida em âmbitos e áreas, a matriz curricular tinha como objetivo, 

desenvolver competências, que podem ser observadas nos quadros abaixo 

Quadro 5  - Matriz Curricular do C*S 

Âmbito Área 
 

Das Competências da Educação Básica 
Aprender mais para ensinar melhor 

Linguagens e Códigos 

Ciências Humanas 

Ciências da Natureza 

 
 

Das Competências Profissionais 
Aprender a conhecer e a fazer 

Gestão Educacional 
Conhecimentos para compreender, se inserir e agir 
no mundo educacional. 

Gestão Pedagógica 
Conhecimentos que fundamentam a gestão da 
aprendizagem e do cotidiano da escola 

Gestão das Práticas de Ensino 
Conhecimentos que fundamentam a transposição 
didática 

 
Das competências Pessoais e Sócio-Culturais 

Aprender a ser e a conviver 

Gestão do Desenvolvimento Pessoal 
Recursos instrumentais da cultura letrada e ter 
acesso a bens culturais para o desenvolvimento 

pessoal e exercício profissional 
  Fonte: Documento Norteador dos Aspectos Técnicos e Institucionais da Parceria – 2003 

 

Quadro 6  -  Competências 
Gestão das Competências da Educação Básica 

OP Ofício de Professor  

Gestão das Competências Pessoais e Sócio-culturais 

OLE Oficina de Leitura e Escrita 

OAR Oficina de  Artes 

Gestão das Competências Profissionais 

GE Gestão Educacional 

GP Gestão Pedagógica 

PELP Práticas de Ensino de Língua Port. 

PEMA Práticas de Ensino de Matemática 

PECN Práticas de Ensino de Ciências da Natureza 

PECH Práticas de Ensino de Ciências Humanas 

PEAR Práticas de Ensino de Arte 

PEEF Práticas de Ensino de Educacão Física  

Fonte: Documento Norteador dos Aspectos Técnicos e Institucionais da Parceria - 2003 
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 No Quadro 6 – Competências, é possível observar que elas eram desenvolvidas 

por meio de oficinas e práticas pedagógicas. 

4.1.5.O Modelo Didático 

Caracterizado como dinâmico, o ciclo de aprendizagem inclui as três grandes 

fases e cada uma delas poderia ser desdobrada caso o conteúdo assim exigisse. 

Figura 1 – Modelo Didático 

       1°                                                2°                                                    3° 

Desencadeia   
Introduz 
Problematiza 
Motiva 
Sensibiliza 
Informa 

 Desenvolve 
Contextualiza 
Relaciona 
Analisa 
Reflete 
Aplica 
Compartilha 

 Sistematiza 
Sintetiza 
Organiza 
Formata/apresenta 
Avalia e auto-avalia 
Compartilha 

 
                                                                                                                          
Vídeo-aula 
Material Escrito 
Web 

 Aula Presencial 
Material Escrito Web 

 Aula Presencial 
Material Escrito 
Web 

Fonte: Documento Norteador dos Aspectos Técnicos e Institucionais da Parceria - 2003 

 

De acordo com Figura 1, a aula tinha início com a apresentação da vídeo-aula, 

pois ela deveria ser capaz de introduzir, problematizar, desencadear, motivar as 

discussão em torno do tema proposto. O material escrito, referia-se ao conteúdo 

ampliado.Era disponibilizado no site da instituição e referia-se ao conteúdo trabalhado 

na vídeo-aula, ou seja era um texto com os aspectos mais relevantes da aula gravada. 

O momento seguinte, descrito no segundo quadro era quando as leituras eram 

realizadas em sala de aula pelas professoras-alunas com a intermediação do tutor. Havia 

material impresso produzido pela instituição. 

Durante as aulas ou ao final de cada unidade, as professoras- alunas produziam 

um material escrito referente aos exercícios propostos para auto-avaliação, para os 

portifólios, para as pesquisas complementares, entre outros. Este exercício de redigir ao 

final de cada unidade tinha como objetivo sistematizar, sintetizar o que foi trabalhado e 

embasar a auto-avaliação ao final de cada trimestre. 

No ano de 2004, O Curso Normal Superior Fora de Sede estava sendo 

desenvolvido, em 7 pólos, (Araras, Araraquara, Sorocaba,Taubaté, Grande São Paulo e 

São Paulo) com um total de 6733 alunos, em 181 salas, em 102 municípios, sob a 

responsabilidade de 181 tutores e 7 supervisores.  
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As salas de aula podiam ser cedidas pelo município ou locadas numa instituição 

particular. Deviam ter infraestrutura adequada para receber quarenta alunos e  material 

técnico-pedagógico enviado pela instituição universitária: um armário onde ficavam 

dois computadores ligados à internet, impressora, vídeo, Tv 29 polegadas e uma 

biblioteca de apoio às pesquisas complementares sugeridas no material impresso. As 

aulas eram ministradas, diariamente, de segunda à sexta-feira. Das 18h às 23 horas.  

A partir das 18h, as salas ficavam abertas para que os professores-alunos 

tivessem acesso à Internet e às 19 horas iniciavam-se as atividades diárias. Essa era, 

também, as rotinas de Cybelle e Regina. 

Para ser aluno do Curso Normal Superior não havia um processo seletivo, mas 

os professores deveriam ter cursado o curso normal médio -Magistério e estar em 

efetivo exercício da profissão, conforme previa a Deliberação 12/2001 (São Paulo, 

2001), que apoiou a criação do Programa Especial de Formação de Professores para 

formar, em nível superior, os professores em efetivo exercício.  

O Pólo de Araraquara – onde Cybelle e Regina estudaram - em 2004 era 

constituído por 25 municípios, com 35 turmas nas quais 1205 professoras-alunas 

estudavam. No município de Arealva onde Cybelle estudou havia 53 professoras-alunas 

em uma sala. Em Ibaté, onde Regina estudou eram duas salas com um total de 43 

professoras-alunas, conforme já apresentado. 

4.1.6. Avaliação 

A avaliação da aprendizagem que era feita trimestralmente, tinha como objetivo 

avaliar as competências especificadas nos Quadros 5 e 6.   

Os instrumentos utilizados eram a Auto-avaliação, Avaliação do tutor, os 

Seminários, a Prova dos conteúdos desenvolvidos. Apenas o Memorial/Portifólio era 

avaliado semestralmente. 

Os seminários constituíam, também, um instrumento para avaliar o desempenho, 

ao final de cada trimestre. Desenvolvidos em grupos, tinham como objetivo o estudo 

aprofundado de diversos temas educativos relacionados à formação do professor e a 

iniciação ao trabalho de pesquisa. Era orientado pelo tutor. 

O Trabalho de Conclusão do Curso tinha como objetivo a Iniciação Científica 

dos professores-alunos. Era orientado pelos professores especialistas do Instituto 

Superior de Educação (ISE), de acordo com as áreas escolhidas para a pesquisa e  

desenvolvido com o apoio e orientação do tutor capacitado pela equipe pedagógica do 

ISE da instituição universitária.  
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No Quadro 7,  é possível verificar os instrumentos utilizados na avaliação 

Quadro 7 - Avaliação 

Instrumento Função Competência avaliada 

Auto-avaliação 
(trimestral) 
(Quadro 9) 

Formativa/Somativa Competências relacionadas à 
aprendizagem do campo dos 
conteúdos específicos 
trabalhados e do próprio 
desenvolvimento profissional 
e pessoal 

Avaliação do tutor 
(trimestral) 
(Quadro 10) 

Formativa/Diagnóstica Competências relacionadas à 
aprendizagem do campo dos 
conteúdos específicos 
trabalhados e do professor-
aluno 

Seminário 
(trimestral) 
(Quadro 11) 

Formativa/Somativa Competências relacionadas ao 
campo dos conteúdos 
específicos trabalhados  

Prova: 
(trimestral) 

Formativa/Somativa Competências relacionadas 
aos conteúdos das áreas 

Memorial/Portfólio 
(semestral) 
(Quadros 12 e 13) 

Formativa/Somativa Competências relacionadas à 
reflexão sobre o 
desenvolvimento/desempenho 
pessoal 

  Fonte: Documento Norteador dos Aspectos Técnicos e Institucionais da Parceria - 2003 

  

 

 O cálculo das notas para a média final, trimestral, tinha como base os pesos 

relativos a cada instrumento de avaliação e obedeciam os critérios estabelecidos no 

Quadro 8. 

 

 Quadro 8 - Critérios para cálculo da média trimestral  
 

Peso Instrumento(s) 
20% Auto-avaliação 
 

40% 
Avaliação do tutor 

Portifólio 
 

40% 
Prova escrita 
Seminário 

Fonte: Documento Norteador dos Aspectos Técnicos e Institucionais da Parceria - 2003 

 
 

 Os roteiros utilizados para a auto-avaliação, avaliação do tutor, avaliação do 

seminário, avaliação do memorial portifólio seguiam as orientações específicas para 
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cada instrumento. Esses roteiros eram entregues aos professores alunos, trimestralmente 

e, em data marcada com antecedência realizavam, em sala de aula, essas avaliações. 

 
 

 

  A Auto-avaliação: consistia na análise, pelo professor-aluno, do próprio 

desenvolvimento/desempenho por meio de roteiro específico que tinha como objetivo 

refletir sobre conhecimentos, atitudes, comportamentos e o compromisso com o 

trabalho escolar. A nota atribuída, trimestralmente, era de zero a dez.  
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 Avaliação do tutor: consistia na análise, pelo tutor, do 

desenvolvimento/desempenho do professor-aluno, por meio de roteiro específico que 

tinha como objetivo refletir sobre conhecimentos, atitudes, comportamentos e o 

compromisso com o trabalho escolar. A nota atribuída, trimestralmente, era de zero a 

dez.  

 

 

  

 
 

 Seminário: realizado a cada trimestre, apresentava dois momentos de avaliação. 

O primeiro constava da observação do tutor, tendo como parâmetro um roteiro pré-

estabelecido, que previa observação da elaboração e apresentação do seminários e a 

atribuição de uma nota de zero a dez. O segundo constava da correção, realizada 

também pelo tutor, a partir de critérios pré-estabelecidos, do trabalho escrito e a 

atribuição de uma nota de zero a dez. Essas duas notas eram somadas a fim de se tirar a 

média do seminário. 

 Provas: compostas por questões objetivas, com conteúdos pertinentes às 

diversas disciplinas trabalhadas nos módulos, levavam em consideração os conteúdos, 
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as competências e habilidades esperadas. Contendo cinco alternativas de múltipla 

escolha  eram corrigidas por leitora óptica. Eram semestrais, realizadas em sala de aula 

com a presença do tutor. 

 

 Memorial/Portfólio: era avaliado pelo tutor, ao longo do trimestre, seguindo 

critérios específicos para a atribuição de nota de zero a dez. A partir do texto produzido, 

eram avaliadas três competências básicas: 

1- Demonstrar o domínio básico da norma culta da língua escrita. (peso 2). 

Esperava-se que, nesta competência, o professor-aluno escolhesse um registro e uma 

variante linguística adequados a uma situação formal de produção de texto escrito. 

2- Compreender o tema proposto e aplicar conceitos das várias áreas do 

conhecimento para explicá-lo, defendê-lo ou contradizê-lo, desenvolvendo-o dentro 

dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo. (peso 3) 

Esta competência tinha o eixo na compreensão do tema que instaurava uma 

problemática a respeito da qual se pedia uma reflexão escrita, ou seja, um projeto de 

texto escrito que demonstrasse a compreensão dos conteúdos. O tema devia 

caracterizar-se por uma reflexão dos conteúdos dos fascículos/módulos relacionados à 

prática docente. 

Esperava-se que os professores-alunos conseguissem participar do ato de 

interlocução, escrevendo sobre o que estava proposto e não sobre qualquer outro tema 

que não fosse aquele indicado. 
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Segundo o documento, em situações formais de interlocução, é importante a 

nossa compreensão do ato instaurado na fala/escrita, para não "fugir do assunto", como 

diz o senso comum. Para participar do ato de interlocução é necessário saber: o que 

dizer, o como dizer, o quando dizer e para quem dizer, para não demonstrar uma 

conduta inadequada, naquele momento, com aquele/s interlocutor/es que esperam que 

estejamos compreendendo o que está em discussão. 

O como dizer, englobava a competência 2. Assim era solicitada a produção de 

um texto dissertativo-argumentativo em prosa. A orientação lembrava que a dissertação 

é um tipo de texto que analisa, interpreta e relaciona dados, informações e conceitos 

amplos, tendo em vista a construção de uma argumentação, em defesa de um ponto de 

vista. 

3- Construir articulação da teoria com a prática, valendo-se da transposição 

didática. (peso 2) 

Nesta competência, procurava-se avaliar a utilização de recursos coesivos da 

modalidade escrita, com vistas à adequada articulação dos argumentos, fatos e opiniões 

selecionados para a defesa de um ponto de vista sobre o tema proposto. 

 De acordo com o documento, são os mecanismos coesivos, em última análise, os 

responsáveis pela construção da argumentação na superfície textual.  

 Os roteiros utilizados para a avaliação, foram apresentados nos Quadros 

9,10,11,12,13, de acordo com a competência de cada instrumento. 

 O que há de central, em todos eles, é a preocupação com o domínio da leitura, da 

interpretação do texto, com a qualidade da produção escrita, e clareza na verbalização 

dos conteúdos apresentados oralmente, ou seja, o que se espera dessas professoras-

alunas é o manejo da língua culta. Assim, ao avaliarem suas produções para serem 

apresentadas como portifólios para a avaliação do tutor, deveriam corrigir seus trabalhos 

tendo em vista: a utilização da norma culta em relação à sintaxe de concordância, 

regência, colocação, pontuação, flexão, ortografia e adequação ao registro. Deveriam 

observar também se tinham apresentado de forma explícita sua opinião, valendo-se de 

recursos argumentativos para comprovar suas hipóteses e utilizando recursos coesivos 

na modalidade escrita, entre outras exigências. 

 Estas, sem dúvida, são competências necessárias à formação docente, contudo, o 

estudo realizado no mestrado e as pesquisas analisadas na revisão bibliográfica 

revelaram lacunas na formação de professoras em relação a essas competências. 
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 Portanto, se elas são elas que tem dificuldade para a execução da tarefa, tem 

dificuldade igual ou maior, para fazer suas auto-avaliações. 

 Deveriam, ainda, refletir, analisar e reconsiderar suas atividades, quando fosse 

necessário, repensando práticas, estratégias  e objetivos relacionados à prática docente. 

 Esperava-se também que as professoras-alunas observassem, durante a auto-

avaliação, seu comportamento, as atitudes e o compromisso com os estudos superiores. 

Esta competência previa auto avaliar-se também em relação, aos colegas de curso e em 

relação ao tutor. A frequência/assiduidade ao curso com aulas diárias, também 

englobava a nota final dada pelo tutor. 

 As alunas-professoras Cybelle e Regina, foram avaliadas com base nessas 

normas e instrumentos durante os dois anos de curso superior. A somatória das notas as 

colocou em primeiro lugar. Na sala de Cybelle havia 53 professoras-alunas e Regina foi 

classificada entre 43 colegas de curso. Durante a sessão solene de outorga de grau 

universitário, ao serem aclamadas como representantes das salas para receberem o 

Prêmio de Mérito e Louvor, foram aplaudidas por suas colegas e pela tutora.  

 Os capítulos anteriores foram construídos como base para a análise que pretendo 

fazer neste último capítulo.  

 Assim, a sociologia de Bourdieu  utilizada como referência para compreender as 

trajetórias, as práticas, as estratégias, as disposições, os espaços sociais, as relações, o 

habitus, os capitais incorporados ao habitus, mais uma vez, embasa este capítulo. 

 Este estudo tem como tema a escolarização e refere-se ao campo da educação. 

Por esta razão, venho buscando compreender que aspectos existem da vida social e que 

tem rentabilidade como capital escolar, incorporado ao habitus de Cybelle e Regina; 

aspectos que tenham sido reconhecidos e valorizados durante as aulas e avaliações 

realizadas ao longo do curso superior para dintingui-las de suas colegas professoras, 

alunas do Curso Normal Superior. 

 Para Bourdieu (2007a, p.106,107)  a espécie de capital necessário para participar 

do que está em jogo em um campo específico é quem comanda a lógica específica deste 

campo. Assim a posição social e o poder dependem do capital específico incorporado 

pelo agente para atuar em campo específico. Desta forma, em um campo particular e 

específico, nem sempre as propriedades incorporadas (disposições) ou objetivadas (bens 

econômicos ou culturais), associadas aos agentes, são eficientes, ou seja, uma energia 

social que existe só produz seus efeitos no campo em que ela se produz e se reproduz. 
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 Por esta razão a configuração singular do sistema dos fatores explicativos, que 

deve ser construída para justificar o estado da distribuição de uma classe particular de 

bens e/ou práticas, deve contemplar o capital objetivado (propriedades) e o capital 

incorporado (habitus), que define a classe social e constitui o princípio de produção de 

práticas distintivas (classificadas e classificantes), de um agente, em um determinado 

campo. 

 Para Bourdieu, para se recompor as unidades mais homogêneas do ponto de 

vista das condições de produção do habitus, é necessário que se pense em um espaço 

com três dimensões fundamentais que sejam definidas pelo volume e estrutura do 

capital, pela evolução no tempo dessas duas propriedades (trajetória passada) e por seu 

potencial no espaço social. 

  

 4. 2. Auto-avaliação e avaliação do tutor. Dois olhares voltados para uma 

mesma prática  

 Neste item, passo a apresentar, o que para mim, se constituiu como maior 

desafio neste estudo, ou seja, o cotejamento das competências avaliadas  com os capitais 

incorporados ao habitus por Cybelle e Regina, como disposições para atuar com 

distinção, diante das práticas propostas, diariamente, e ao longo do curso superior. 

 Ao analisar os roteiros para avaliação apresentados anteriormente, foram 

utilizados três eixos de análise: o domínio da língua culta, a ordem moral (princípios, 

valores e atitudes) e os reflexos da prática docente. 

 A decisão para as classificações nesses eixos foi feita a partir da observação do 

que era, regularmente, avaliado, durante as práticas do curso superior, tanto pelas 

alunas-professoras quanto pela tutora. 

  Para tanto organizei em quadros os itens que aparecem nos cinco roteiros, de 

acordo com cada eixo de análise. 
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Quadro 14 - Domínio do código linguístico 

                Regularidades 

Roteiros 

 

Auto-avaliação 
Avaliação do tutor 

Preocupação com a qualidade da produção escrita, no que se 
refere à sintaxe de concordância, regência e colocação; 
pontuação 

Elaboração/exposição 
do Seminário 

Domínio do tema exposto 
Aprendizagem dos conteúdos trabalhados 
Explicitação e alcance dos objetivos propostos 

 
Correção do trabalho 
escrito do Seminário 

Apresentação do material, de acordo com as normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

 Coerência na exposição da pesquisa (Introdução, 
Desenvolvimento e Considerações Finais) 

 Revisão Textual 

 
Correção Portifólio Utilização da norma culta como: sintaxe de concordância, 

regência e colocação, pontuação, flexão, ortografia e adequação 
de registro 
Apresentação explícita da sua opinião, valendo-se do recurso 
dos argumentos de apoio para comprovar suas hipóteses e tese 
Utilização de recursos coesivos da modalidade escrita, com 
vistas à adequada articulação dos argumentos 
Compreensão do tema proposto e aplicação de conceitos das 
várias áreas do conhecimento para explicá-lo, defendê-lo ou 
contradizê-lo, desenvolvendo-o dentro dos limites estruturais 
do texto dissertativo-argumentativo 
Construção da articulação da teoria com a prática, valendo-se 
da transposição didática 

 

 

Quadro 15 – Ordem moral (princípios, valores e atitudes) 

                Regularidades 

Roteiros 

 

Auto-avaliação 
Avaliação do tutor 

Iniciativa para intervir e resolver situação-problema. 
Participação nas atividades de sala de aula. 

 
Elaboração/exposição 
do Seminário 

Envolvimento durante a elaboração 
Participação no grupo durante a apresentação  
 

 
Correção Portifólio Apresentação explícita da sua opinião, valendo-se do recurso 

dos argumentos de apoio para comprovar suas hipóteses e tese 
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Quadro 16 - Prática docente - reflexos/reflexões da/sobre 

                Regularidades 

Roteiros 

 

Auto-avaliação 
Avaliação do tutor 

Utilização de conceitos já apreendidos como pré-requisitos para 
a aprendizagem dos novos conceitos. 
Mudanças de atitudes, em sala de aula, a partir da reflexão 
crítica sobre as práticas 
Aprendizagem dos conteúdos trabalhados 
Articulação entre os conteúdos aprendidos e a prática docente. 

 
Correção Portifólio Desempenho do professor-aluno em uma situação formal de 

interlocução em que determinados conteúdos/práticas docentes 
são debatidos 
Construção da articulação da teoria com a prática, valendo-se 
da transposição didática 

 
 

  Observando os Quadros 14, 15 e 16 é possível verificar como as competências 

adquiridas se relacionam, em sua maioria, com o domínio da língua culta. Não estão 

ausentes, também, as focalizações sobre a maneira pela qual essas práticas serão 

desenvolvidas.  

 Para Bourdieu (2007c, p.64) a competência cultural ou linguística adquirida na 

relação com determinado campo, que funciona como instância de inculcação e mercado, 

será definida por suas condições de aquisição e pelo modo de sua utilização como uma 

marca de origem. Assim, segundo o autor, as maneiras de se utilizar competências são 

manifestações simbólicas cujo sentido e valor dependem tanto de quem as produz 

quanto de quem as percebe, por esta razão elas se constituem como marcadores 

privilegiados de classe, na linguagem de Proust da “arte infinitamente variada de marcar 

distâncias”. 

Bourdieu (2007c, p.510, nota 72) considera, ainda, que é possível compreender 

de que modo os capitais foram incorporados ao habitus quando se observa duas 

modalidades de competência cultural e sua utilização. Assim, para o autor, há o 

aprendizado total (modalidade legítima), precoce e insensível, que foi incorporado 

desde a infância no seio da família e será prolongado, reestruturado, complementado na 

aprendizagem escolar que o pressupõe e o completa e, o aprendizado tardio (modalidade 

escolar), que é metódico e acelerado e que deixa seu vestígio na relação com os bens 

consumidos. 
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Estas considerações de Bourdieu nos ajudam a compreender as diferenças 

reveladas por Cybelle e Regina ao relatarem suas experiências com o acesso e o 

domínio da língua. 

Ao cotejar as normas de avaliação com os relatos de vida das alunas-professoras 

é possível constatar que um fator que as distinguiu foi o domínio do código linguístico 

aliado às normas morais de conduta incorporados ao longo da vida familiar e escolar 

pregressas. Contudo, quando analisamos o léxico do discurso verbalizado por elas, 

observam-se modos diferentes de incorporá-los como disposições. De qualquer maneira, 

renderam como capital durante as práticas que as distinguiram.  

Outro fato importante nesta análise é que elas já eram professoras, e, muito do 

que se observa em seus depoimentos, está relacionado ao juízo que elas, como 

professoras, faziam de suas práticas. Este é outro item avaliado durante o curso superior, 

ou seja, de que maneira elas reconduzem, refletem sobre a prática docente, após o 

trabalho com conteúdos específicos nas aulas de metodologia de ensino das diferentes 

áreas. Se elas já pensavam na importância de refletirem sobre suas condutas em sala de 

aula, desde o início da profissão docente, certamente, ao relatarem o que faziam com 

seus alunos, durante o curso superior, o fizeram de maneira distinta de suas outras 

colegas professoras. 

Para fazer o cotejamento, entre as normas e as práticas, com o objetivo de 

compreender todo o período de escolarização e incorporação das disposições sociais ao 

habitus, reconhecidas como capital escolar no curso superior, reconstruo, neste capítulo, 

o modo de incorporação do capital específico do campo educacional, capital escolar, 

que rendeu como “moeda de troca” no jogo escolar para obtenção de sucesso e 

distinção. 

4.2.1. Domínio do código linguístico 

Cybelle 

Para Cybelle, o contato com livros e hábito de leitura aconteceu, 

dissimuladamente na família. Os cenários deste contato são a pequena biblioteca em sua 

casa, o pai que lia a Bíblia para os filhos e a avó que gostava de ler, após o almoço, e 

para manter os netos quietos, oferecia livros a eles também. 

Na escola foi alfabetizada, mas disse que lia porque decorava os textos. 

Com 9 anos, interessou-se por uma prática observada na instituição religiosa 

frequentada com sua mãe. Orientada por uma instrutora, em sua casa, começou a 

desenvolver técnicas de leitura para ler em público. 
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Na escola, esse domínio inicial já lhe rendia apresentações de leitura em sala de 

aula.  

Os textos trabalhados nas aulas particulares da instrutora despertavam interesse 

por diversos temas apresentados, discutidos, pesquisados. Os livros deixados em casa 

para estudo, Cybelle lia para os irmãos. Como tarefa, além da leitura, ficavam a 

pesquisa e a construção de textos para serem apresentados nas reuniões do Salão do 

Reino.  

Argumentação, coesão, técnicas de oratória. Cybelle foi preparada para o melhor 

desempenho e domínio da leitura, interpretação e apresentação dos textos bíblicos e de 

temas atuais. 

Paralelamente, na instituição escolar, alguns professores  incentivaram-na, pois 

escrevia poemas e era desafiada a escrever melhor e sobre temas diversos, sempre 

obedecendo as regras e normas que qualificam o texto escrito. 

Em várias ocasiões era chamada para ler representando os colegas porque lia 

bem.  

As mesmas técnicas, já dominadas e utilizadas nas apresentações orais da 

instituição religiosa, eram observadas nas apresentações de seminários de História da 

Educação, durante o curso Magistério. 

Os textos lidos, interpretados e escritos com autonomia, argumentação e ideias 

próprias, eram apreciados pela professora de História. 

O professor de Biologia ensinou-a a pensar cientificamente e a reconhecer a 

importância do domínio deste tipo de texto. 

Nas viagens com o marido, lia biografias.  

Em todos os seus relatos sobre os momentos de leitura, é possível reconhecer o 

prazer em realizá-los, sempre aprimorando essas disposições adquiridas e formadoras 

do habitus primário inculcado na família de modo dissimulado. 

Assim, quando chegou ao Curso Normal Superior, Cybelle tinha incorporado 

como disposições ao habitus, secundariamente incorporado em outras instituições,  

todas as disposições necessárias a realizar as práticas de leitura que lhe renderam 

destaque como capital cultural  e escolar, principalmente, no que diz respeito ao 

domínio do código linguístico para realizar as práticas diariamente avaliadas por ela, 

por sua tutora e por suas colegas de curso no ensino superior aqui focalizado. 

 

 



 139

Regina 

Para Regina, o acesso à leitura aconteceu de outra maneira. Em sua casa não 

havia livros, mas sua avó contava histórias.  

Quando iniciou seu percurso escolar, viajava muitas horas de caminhão até a 

escola e o contato com crianças mais velhas e leitoras, foram importantes e despertaram 

a curiosidade pela decifração do que estava escrito. Foi desta maneira que Regina 

alfabetizou-se antes de seus colegas de classe. 

O catecismo e o hinário constituíam-se como leituras feitas na instituições 

religiosas. 

A escrita ortográfica era exigência de sua professora do 2° ano e Regina 

aprendeu a importância de escrever as palavras corretamente. 

Desse tempo em diante, o acesso à leitura dependeu de seu desejo de conhecer o 

que se podia aprender naqueles livros sem figuras, mas com muita coisa escrita. 

Frequentando as bibliotecas da escola e pública, ou, às vezes, emprestando 

livros, garantia o acesso à leitura, lendo muito rápido e dormindo apenas duas horas por 

dia. 

Até o final do ensino fundamental, o domínio da leitura rendeu, à Regina, o 

acesso a “prêmios” pouco comuns em seu meio, tais como bolachas, presilhas e 

camisetas, ganhas em reconhecimento de seu desempenho em práticas de leitura na 

escola. 

Aulas práticas incentivavam o conhecimento científico e a ilustração com flores 

naturais completavam textos escritos nos primeiros anos do ensino fundamental. 

Uma professora mais jovem, vinda de município vizinho, incentivava a leitura e, 

desta época, Regina recorda-se que leu muito. 

Durante o curso para o magistério, sua condição de cortadora de cana não 

deixava ser reconhecida sua habilidade para fazer os trabalhos exigidos por seus 

professores, contudo ela era responsável por tarefas que deveriam ser desenvolvidas em 

grupo. Apesar disso, por mais que se esforçasse, suas notas eram sempre as mais baixas; 

seus saberes não redundavam naquilo que era valorizado na escola: as notas. 

O esforço, a dedicação, as dificuldades são recorrentes em suas falas quando se 

refere às práticas de leitura. 

Autodidata, Regina buscava conhecimento fazendo monografias sobre temas 

diversos. As regras, para construção e apresentação deste tipo de trabalho, foram 

aprendidas por meio da leitura de um manual para monografias. 
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Regina foi aprovada nos quatro concursos públicos que prestou e, para todos 

eles, estudou sozinha. 

Os incentivos, recebidos na família, principalmente da mãe, na escola, no 

trabalho, citados durante todo o tempo da entrevista, em sua opinião, foram 

responsáveis por esse percurso de busca de superação e de mudança das condições 

encontradas ao nascer em família de lavradores. 

Quando frequentou o curso superior, continuou se esforçando e, aí, então, foi 

avaliada com destaque. 

4.2.2. Ordem moral - princípios, valores e atitudes 

Cybelle 

Desde criança, Cybelle aprendeu normas e princípios de convivência social. 

Na família, os avós maternos e paternos garantiram disposições ao habitus que 

lhe renderam condutas para conviver em mundos diferentes. Aprendeu a forma esperada 

em seu grupo social de como sentar-se, vestir-se e relacionar-se socialmente. 

Posteriormente veio a aprendizagem do campo religioso. 

Atitudes, valores, princípios foram observados de maneira diferente, nas práticas 

do pai e da mãe, contudo, os pais garantiram coerência às normas que deixavam claras 

as regras da casa.   

Na escola, a mãe professora e depois diretora, sempre muito rígida em sua 

conduta em relação ao respeito à hierarquia dessa instituição, não deixava dúvidas das 

sanções a que estavam expostos todos os alunos, inclusive Cybelle. Seu pai, teve que 

assinar o livro preto, quando ela matou aula, para não ser mais desafiada pelos colegas. 

O desrespeito aos professores é lembrado como algo que a incomodava. Não 

concordava com as atitudes dos colegas em algumas circunstâncias relatadas. 

Certamente, a ordem moral incorporada por Cybelle e observada em seus 

relatos, nos possibilita pensar em suas atividades e em sua convivência com suas 

colegas professoras durante as práticas previstas para serem realizadas em grupo e nas 

coletivas tais como apresentação de seminários e outros debates gerais. 

A assiduidade, apesar de não ter sido claramente relatada, pode ser percebida 

quando ela se refere à viagem que tinha que ser feita todas as noites, mesmo correndo o 

risco do fusca deixá-las na estrada. 

Regina 

Desde a infância conviveu com a responsabilidade de manter a casa limpa e 

organizada. 
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Na escola aprendeu a esperar e a obedecer as regras e normas das professoras, 

vistas como muito bravas. Com estas mesmas professoras aprendeu a importância da 

organização. 

Regina refere-se, várias vezes,  às práticas discriminatórias, pois não acha justas 

as marcas deixadas em seus colegas e quando submetida ao mesmo tipo de tratamento 

na escola, cala-se. Havia aprendido a se portar de modo submisso. No corte da cana já 

argumentava, porque não achava certa a maneira como eram tratados no trabalho. Seu 

domínio da língua fornecia as condições para enfrentamento. Regina igualmente se 

utilizou do domínio do código linguístico para superar as condições em que vivia e 

mudar de vida. 

Em suas reflexões sobre sua prática docente, observa-se seu comprometimento 

com a formação de seus alunos. Os valores escolares orientam suas práticas docentes 

porque quer que seus alunos também avancem.  

Atitudes, valores, princípios, incorporados ao habitus, certamente foram 

observados durante o curso superior, realizado com determinação e com o desejo de se 

destacar, desejo que ela perseguiu desde os primeiros anos de escolarização.  

4.2.3.- Prática docente - reflexos/reflexões da/sobre   

Cybelle 

O início da profissão foi marcado pela troca de experiências. As professoras 

alfabetizadoras se preocupavam com o bom desempenho das professoras iniciantes e as 

orientavam para uma prática diferenciada em tempos de mudança de metodologia que 

previaa leitura como início do processo de alfabetização. 

As práticas de leitura aprendidas no Salão do Reino, eram desenvolvidas em sala 

de aula com o mesmo objetivo, ou seja, o domínio do código linguístico. 

A discussão das normas e princípios é revelada como objetivo da hora da 

conversa. Cybelle gostaria que seus alunos aprendessem o respeito mútuo e à instituição 

escolar. 

Assim, antes mesmo do curso superior, Cybelle já refletia sobre sua prática 

pedagógica e esta forma de atuar, certamente foi observada nos momentos em que foi 

avaliada, desde o modo de demonstrar o domínio do tema nos seminários, articulação da 

teoria com a prática e demonstração de aprendizagens dos conteúdos como, por 

exemplo, na oficina de leitura e Artes. 
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Regina 

Por diversas vezes, Regina refere-se às práticas docentes, de seus professores e 

suas. Percebe-se sua preocupação com o poder do professor quando relata práticas de  

sanções ou incentivos. 

Sua reflexão sobre o valor da escola faz com que aponte em seus alunos aqueles 

que usufruem das oportunidades de acesso ao capital cultural, daqueles que não 

consideram o esforço dos pais para garantirem uma escola de qualidade a seus filhos.  

Trabalhando com públicos e faixas etárias diferentes, o objetivo é sempre o 

mesmo, qual seja, garantir o melhor desempenho possível a seus alunos. Essa relação 

entre sua atuação como professora, seus estudos e vida pregressa, e o que como 

professora valoriza no curso lhe rende frutos nessa mesma avaliação no curso, pois 

demonstra domínio dos conhecimentos nos seminários, nos trabalhos dos grupos e sua 

participação geral nos trabalhos de sala de aula. 

Segundo Bourdieu & Wacquant (2008, p.161) os objetos do conhecimento são 

construídos socialmente e não registrados passivamente. O princípio desta construção se 

encontra no sistema socialmente constituído de disposições estruturadas e estruturantes 

adquiridos na prática e constantemente dirigido a funções práticas.  

Assim, segundo os autores (2008, p.164) “a ação humana não é uma reação 

instantânea a estímulos imediatos, e, a mais ligeira ‘reação’ de um indivíduo frente a 

outro, está impregnada da história dessas pessoas e de sua relação com a sua totalidade”. 

Nessa etapa dos estudos, das duas alunas-professoras é possível destacar suas 

histórias de sucesso escolar, ao se compreender quais disposições foram responsáveis 

pela estrutura do habitus de Cybelle e Regina, pois, o habitus, por ser estruturado e 

estruturante, possibilitou  relações com a totalidade socializadora, envolvida no curso. 

Ao longo de suas vidas escolares, familiares e de trabalho pregressas,  tiveram a 

constituição de uma illusio, ou seja, disposições do habitus constituído por um capital 

específico onde se observou condições de estimar, aproveitar ocasiões, apostar no 

possível para jogar o jogo social e a não se entregar ao que seria provável em virtude de 

sua origem social para Regina, e em virtude das condições de vida, no momento do 

curso, para Cybelle. 

Segundo Bourdieu (2007a, p.96) o habitus permite estabelecer uma relação 

intelegível e necessária entre determinadas práticas e uma situação, cujo sentido é 

produzido por ele em função de categorias de percepção e apreciação. Cybelle, por ter 

incorporado como capital específico o gosto pela leitura, sempre cultivado pela família, 
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percebia e apreciava a oportunidade de se apresentar em público lendo versículos 

bíblicos e se dedicou a superar suas lacunas de formação para se apresentar com 

destaque, pois segundo ela “essa foi uma oportunidade assim de eu melhorar na 

leitura”. 

O que ela também não tinha consciência, naquele momento de sua formação, era 

de que ela não estava apenas suprindo lacunas em leitura e interpretação de textos, mas 

estava incorporando como capital específico, em seu habitus, práticas distintivas que lhe 

renderiam durante todo o percurso escolar, pois além da leitura feita corretamente,  

havia  a desenvoltura, o bom uso do microfone, a impostação de voz, as pausas, a forma 

de se portar, a concentração, a pesquisa e suas práticas de leitura eram feitas por meio 

de livros onde se apresentavam textos literários, científicos, biografias, trechos bíblicos, 

entre outros. 

E mais, quando ela diz “a gente tem...um livro que é, como assim, um manual de 

oratória, né, e ele especifica vários assuntos como, dar uma conclusão numa 

apresentação ou introdução, certamente não se dava conta de que estava aprendendo a 

construir um texto com coerência e coesão, que são atributos de grande importância à 

boa comunicação e valorizados no curso. 

Segundo Bourdieu (2003d, p.138) as disposições incorporadas ao habitus podem 

ser consideradas como conhecimento adquirido e podem ser observadas, porque põem 

em funcionamento práticas relacionadas aos diferentes campos de ação e às disputas 

existentes no espaço social. Para o autor, os agentes podem ter em suas práticas, 

condutas razoáveis sem serem racionais, ou seja, elas não são necessariamente 

pensadas, mas são inscritas em disposições para agir da melhor maneira possível. 

Assim, Cybelle ia agindo de acordo com o que lhe parecia adequado sem muita 

reflexão. 

Para Bourdieu (2003d, p.138), o desenvolvimento de um senso prático diz 

respeito às modificações duráveis operadas nos agentes pela educação processada na 

família de origem e/ou em outras instituições. No caso de Cybelle, pode-se considerar a 

importância das práticas de leitura e oralidade oferecidas pela instituição religiosa como 

responsáveis pelo desenvolvimento desse senso prático que a levou a agir de maneira 

adequada e distintiva em diferentes situações, mas, principalmente nas escolares aqui 

destacadas, pois quando devia ler imediatamente, sem muita reflexão, punha-se a fazer 

o que devia ser feito: estava em público. 
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Cybelle, no momento da entrevista fez referência à importância da formação 

para a vida, quando diz: “é...algo que não é só para você tirar uma nota, é para sua 

vida”, ela reconhece a importância do capital cultural incorporado como habitus, que 

poderá ser utilizado em diferentes momentos, campos e instituições. Para Bourdieu 

(2000, p.142) quem dispõe de uma competência cultural determinada, como por 

exemplo, saber ler em um mundo de analfabetos, obtém devido a sua posição na 

estrutura de distribuição do capital cultural, um valor de escassez que pode reportar a 

ele benefícios adicionais. Esse foi o caso de Cybelle. 

Novamente, conceitos propostos por Bourdieu (2008) são base para operar na 

compreensão da realidade, pois para ele, a socialização diferenciada possibilita um 

habitus constituído por um capital específico, uma illusio que possibilita que os agentes 

tenham condições de estimar e aproveitar de maneira singular suas relações, suas 

práticas e de ocupar o tempo e Cybelle, ao viajar com seu marido, lia biografias. 

Assim, para encerrar a análise do percurso escolar de Cybelle, retomo Bourdieu, 

(2000, p.139) que considera que quem se esforça por adquirir cultura, trabalha sobre si 

mesmo, “está se formando”. Isto implica um custo pessoal que se “paga com a própria 

pessoa” ( on paie de sa  personne, como se diz em francês). Segundo o autor, há um 

investimento não só de tempo, mas também, um investimento de uma forma de afan 

(libido) socialmente constituído, o afan de saber (libido sciendi). Tais características 

auxiliam Cybelle a ser reconhecida como distinta. 

Regina 

Regina apontou que só ela se interessou e realmente se dedicou aos estudos 

“porque na minha família até hoje ninguém tem estudo”, apesar de ter se referido a 

alguns familiares que tiveram acesso à escola, mas não avançaram no percurso. 

Esteve presente na vida de sua família o mecanismo de exclusão dos incluídos, 

ou seja, segundo Bourdieu & Champagne (1998, p. 223), os sistemas de ensino, 

amplamente aberto a todos, mas estritamente reservado a alguns; aparentemente 

democrático, mas responsável pela reprodução do fracasso escolar que se realiza de 

forma dissimulada, faz com que os sujeitos se sintam incapazes para os estudos, pois o 

que deles é esperado é o domínio de um arbitrário cultural não incorporado por 

indivíduos de classes populares como a dela, maioria na escola pública.  

Para Bourdieu (2000, p. 131) “capital é trabalho acumulado”. Assim, ao retomar 

desde os primeiros anos escolares de Regina, encontra-se um percurso constituído por 

muito trabalho mediante os relatos de momentos de boas relações sociais em diferentes 
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instituições de ensino público. Desde esta época, ela  já se destacava em práticas que lhe 

rendiam a incorporação do capital cultural com a leitura e, sem planejar 

estrategicamente seu futuro, ia se preparando para a função docente quando ajudava a 

professora do pré, enquanto esperava transporte ou participando do grupo de catequistas 

da igreja católica. 

Bourdieu (2007b, p.307) contribui, ainda, com este estudo, e para a compreensão 

das práticas de leitura reveladas por Regina, também durante o curso, quando considera 

que é o sistema escolar que produz a relação autodidata com a cultura e o próprio 

autodidata, porque é o único habilitado não só a transmitir um corpo hierarquizado de 

aptidões e saberes que constituem a cultura legítima, como também, a consagrar por 

meio de exames e diplomas, o acesso a determinado nível de iniciação. Assim, Regina, 

agente autodidata, adquiriu sua cultura fora da ordem legítima, ou seja, não teve acesso 

à cultura legítima no meio familiar, e antecipou-se à instaurada pela instituição escolar, 

por sua ansiedade, decifrando o código nos textos de seus colegas. Durante todo o 

período de escolarização, Regina denunciou a arbitrariedade de suas classificações e de 

seus saberes, que, como uma espécie de pérolas sem fio, foram acumuladas no decorrer 

de uma aprendizagem singular. Segundo o autor, as lacunas, as carências, as 

classificações arbitrárias de sua cultura existem apenas em relação a uma cultura 

escolar. (2007e, p.308). Regina está entre esses casos, por isso o preconceito foi sentido 

durante os quatro anos do curso de Magistério, pois foi aluna dos mesmos professores. 

Bourdieu e Saint-Martin (1998b) ao desvendarem o sistema de classificação da 

avaliação escolar feito pelos professores franceses, guardadas as devidas proporções 

para este estudo, constituem base para se compreender o que Regina considera como 

preconceito pois, para os autores, o sistema de ensino tende a valorizar a relação natural 

e familiar com o saber. Como esperar então, que os trabalhos bem feitos, apresentados 

durante o Magistério, pudessem ter sido realizados por ela, uma cortadora de cana, que 

vinha para a sala de aula com os braços manchados, encardidos pelo trabalho duro da 

roça e não pelos alunos oriundos de famílias tradicionais da cidade? Assim, o juízo 

professoral próprio dos sistemas do ensino democráticos, contribuem para legitimar as 

diferenças iniciais entre os agentes e, a relação de Regina com seus professores, 

certamente, é um exemplo deste julgamento: apesar de perceberem que ela fazia os 

trabalhos, as notas eram mais baixas, pois outros aspectos eram mais valorizados, e ela 

não os possuía. 
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Bourdieu (1998e, p.95) tem uma maneira interessante de justificar a disposição 

para enfrentar as dificuldades e desafios que iam surgindo na vida escolar da menina 

que sai da fazenda para estudar, à noite, desde os 11 anos. Para o autor, “a segurança 

proporcionada pela certeza íntima de poder contar com uma série de ‘redes de 

proteção’, no caso dela obtida na relação com alguns professores, com o apoio da mãe, 

com a participação no grupo de colegas do Magistério, do administrador da fazenda, da 

amiga Luciana, da moça que cuidava da biblioteca, das pessoas que a procuravam para 

fazer monografias,  justifica as ‘audácias’ de Regina, inclusive as intelectuais. 

 Certamente, por esta razão, Regina esforça-se para que seus alunos “pobres” do 

EJA ou do ensino fundamental, adquiram conhecimento e o domínio do código 

linguístico, pois como afirma, a leitura é o “X”da questão. O que ela afirma é embasado, 

teoricamente, por Bourdieu (2001a, p.306) ao considerar que o sistema de ensino, ou 

seja, as instituições escolares,  

“eximindo-se de oferecer a todos explicitamente o que exige de todos 
implicitamente, quer exigir de todos uniformemente que tenham o que 
não lhes foi dado, a saber, sobretudo a competência linguística e 
cultural e a relação de intimidade com a cultura e com a linguagem, 
instrumentos que somente a educação familiar pode produzir quando 
transmite a cultura dominante”. 
 

Deste modo, só o domínio do código linguístico, ou seja, a possibilidade de 

transitar livremente e com competência linguística nos diversos campos e, sobretudo, 

neste caso, no campo da educação, pode conferir aos agentes a possibilidade de 

disputas, sucesso e reconhecimento que chegaram para ela no CNS. 

Destacar as possibilidades parece ser muito importante para Regina e, se 

incorporada como disposição, pode ocasionar mudança nas práticas e, 

consequentemente, melhor desempenho escolar. Afinal, foi exatamente assim sua 

trajetória escolar: ela percebeu e usou as possibilidades  para avançar em seu percurso. 

E com distinção final. 
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Considerações finais 

Ao apresentar as considerações finais deste estudo, e com o desejo de ter 

contribuído com a compreensão de trajetórias escolares de duas alunas-professoras, 

destaco a importância do referencial teórico como sustentação para  hipótese, análise e 

tese para compreensão desses percursos sociais e escolarização de Cybelle e Regina, 

que as distinguiu de modo final no curso superior, compreendendo quais as disposições 

incorporadas ao habitus por Cybelle e Regina observadas a partir dos relatos das 

práticas durante todo o percurso de escolarização e, inclusive, no Curso Normal 

Superior para que se distinguissem. 

Guardadas as devidas proporções em relação ao sistema de ensino francês e ao 

acesso à cultura, relatados por Bourdieu em sua sociologia o desafio foi usar sua teoria 

como hipótese para compreender o contexto em que estavam inseridas as alunas 

professoras, suas relações familiares, suas relações nas instituições escolares e suas 

relações no ensino superior, para que se pudesse compreender, afinal, a distinção, o 

sucesso escolar premiado ao final do curso superior. 

A análise do instrumento utilizado para coleta de dados – a entrevista – foi 

revelando situações e práticas importantes para a constituição de um capital específico. 

Observa-se o habitus  de Cybelle sendo reestruturado, ao longo da vida familiar, 

religiosa e escolar, em práticas possibilitadas por relações diferenciadas, como uma avó 

que tinha o hábito de leitura, outra que se preocupava com a etiqueta e as boas maneiras, 

uma instrutora religiosa, uma professora que incentivava a escrita de poemas, um 

professor exigente e ranzinza que exigia conduta de seus alunos ao apresentarem 

seminários, uma professora que não gostava de respostas decoradas, um professor de 

ciências que trabalhava com literatura e destacava a importância da pesquisa Científica 

significativa, ou seja, por agentes exigentes, compreensivos, estimuladores. De alguma 

forma, todos esses agentes fizeram parte dessa constituição diferenciada de habitus que 

permitiu que Cybelle fosse reconhecida ao longo do percurso e ao final do curso 

superior por sua formação distintiva. 

Regina também não possuía capital econômico, mas sempre buscou 

conhecimento por meio da leitura. Essa prática, aliada ao capital social possibilitado 

pelas relações com colegas de viagem para a escola inicial, com o administrador da 

fazenda, com suas idas à cidade de Ibaté e São Carlos nas instituições religiosas, com as 

pessoas que cuidavam das bibliotecas pública e das escolas que frequentou, com 

amizade com a futura tutora do curso superior, foram suficientes para que ela 
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incorporasse ao habitus, um capital simbólico do valor do domínio do código linguístico 

para superar suas condições de classe e matérias de existência, recebidas como herança 

ao nascer em uma família de lavradores.  

 Assim, levando-se em consideração que o campo em que está inserido este 

estudo é o campo da educação e, considerando-se ainda, que o capital específico a ser 

incorporado como moeda de valor e de troca durante a escolarização, é o domínio do 

código linguístico, é possível compreender o sucesso escolar de Regina.  

O tempo todo da entrevista, ao recordar-se de seu percurso familiar, escolar e 

profissional, ela refere-se a sua disposição em ler muito, mesmo que sozinha, para 

superar suas dificuldades de menina pobre com pouco acesso à qualquer tipo de capital. 

É possível compreender, também, que o que ela havia incorporado era mais que 

o domínio técnico do código linguístico como capital específico, pois decora tudo – até 

as vírgulas – ela havia incorporado, como capital simbólico, as possibilidades que esse 

domínio poderia lhe render como moeda de troca neste campo e espaço social que 

habitava. 

Vale lembrar o que Bourdieu nos revela ao propor que o real é relacional, que as 

relações em sociedade constituem o habitus e nele estão incorporados como disposições 

os capitais aos quais tiveram acesso. Bourdieu nos ensina, ainda, a buscar compreender, 

a partir do capital adquirido, as estratégias de conservação ou reconversão, e para isso 

nos coloca o conceito de illusio, permite buscar nas práticas, as pistas para compreender 

de que maneira os agentes reconhecem o valor que possui para o jogo social. 

Tanto Cybelle quanto Regina desde logo no início de suas vidas escolares 

percebem quais eram os valores e as regras do campo educacional, e souberam jogar o 

jogo para com o capital cultural que possuíam manter ou obter os destaques; esse 

capital, para elas foi a moeda para as estratégias que usaram, algumas conscientes, 

outras não. 

Para Bourdieu (1996, p.23) “existir em um espaço, ser um ponto, um indivíduo 

em um espaço, é diferir, ser diferente”. Contudo, para o autor esta noção é mais 

complicada do que parece ser, pois para se diferir ou ser diferentes, é necessário que 

essa diferença se torne visível, perceptível, não indiferente, socialmente pertinente, ou 

seja, é necessário que ela seja percebida por alguém capaz de estabelecer esta diferença 

e não seja indiferente, por ter incorporado em seu habitus categorias de percepção,  

esquemas classificatórios, de um gosto, que lhe permite estabelecer diferenças, 

discernir, distinguir.  
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Ambas logo perceberam o valor do que possuíam. Cybelle por demonstrar 

sempre, na escola da vila, o seu universo letrado e sua hexis corporal e o ethos da 

pequena burguesia tão ao gosto da escola em geral, não possuída por seus colegas. 

Regina, por sua vez, por ter sido autodidata desde o início, alfabetizou-se no contato 

com os colegas. Foram diferenças percebidas, visíveis, não indiferentes aos seus 

professores, que por possuírem tais condições puderam estabelecer um esquema 

classificatório discernindo nelas o esperado pela escola. 

No caso de Cybelle o campo religioso foi relevante, pois seu interesse e 

dedicação lhe renderam a possibilidade de expandir o capital inicial com o qual obteve 

outros lucros na esfera social seja na fazneda seja no matrimônio. 

Após a conclusão desta pesquisa afirma-se que o Prêmio de Mérito e Louvou 

recebido por elas em seção solene de formatura do curso superior, certamente, não deve 

ser visto como resultado do “dom” para os estudos, nem, tampouco, como resultado de 

“mérito”por sua dedicação ao curso superior. Ao contrário. Ele representa uma etapa 

num sucessivo processo em que várias foram as circunstâncias para que ocorresse. 

Estiveram em relação campos diversos, instituições variadas em espaço social próximo 

enquanto caracterização porém distantes geograficamente. 

Cybelle, com suas necessidades de evidência social, também aprendidas na 

infância e adolescência só se mobilizou para usar, de fato, seu capital cultural no 

momento em que correu risco mais forte de desclassificação com as perdas das 

condições materiais de seu marido. Desde então joga para obter lucros da reconversão  

de seu capital cultural em recursos financeiros, capital social e manutenção do 

simbólico. Ou seja, operou com as regras para manutenção, reprodução do que estava 

perdendo: as condições de grupo social diferenciado no espaço. 

Regina com a possibilidade de alterar as condições de vida que usufruía em 

família e aproveitando a oportunidade de estudar mobilizou-se em todo seu percurso 

para usar o capital cultural que adquiriu fora da família. Ao longo dos anos, na escola, 

no trabalho precoce fez valer principalmente o ethos percebido – o esforço, o empenho, 

o valor simbólico do elogio – para continuar os estudos, mesmo casada e com criança 

pequena. Tal percurso gradativamente lhe rendeu outros frutos como distinção ao passar 

nos concursos, nos ambientes sociais com reconhecimento no campo e o capital 

simbólico de todas essas realizações. Percebe-se que converteu seu capital cultural em 

outros. Regina jogou o jogo para reconversão não só de seu capital mas também para 
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romper com a causalidade do provável diante das condições objetivas que para ela se 

apresentaram. 
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