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RESUMO 

 

 

A noção de habitus, desenvolvida por Pierre Bourdieu, e a relação que ela estabelece com a 

prática docente e vice-versa compõem a análise aqui empreendida. Naturalmente, conceitos 

como campo, capital e poder simbólico, igualmente elaborados por ele ao longo de suas 

pesquisas sociológicas, representam ferramentas importantes nesse trabalho de investigação 

sobre os componentes que constituem a prática professoral. Assim, buscamos enfocar as 

ações que caracterizam essa prática e que tem no habitus seu mecanismo desencadeante, ou 

seja, um dispositivo que não apenas produz as ações, mas também se modifica a partir delas. 

Com base nessa perspectiva, portanto, estamos utilizando como recurso metodológico o 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) e seu software (Qualiquantsoft), que visam compreender 

a forma como determinada coletividade pensa a respeito das questões que lhe afligem. Além 

disso, empreendemos durante o trabalho de campo a técnica da observação participante, como 

instrumento de captação de algumas nuances que permeiam o ambiente escolar. Nossa 

proposta foi observar em que circunstâncias as condições objetivas vivenciadas pelas 

professoras no interior das escolas do Ensino Fundamental I, em Parnamirim-RN, tendem a 

entrar em conflito com as disposições incorporadas por elas em seus cotidianos. Dito de outra 

maneira, significa que nem sempre a prática professoral consegue conciliar aquilo que havia 

sido previamente prescrito e, dessa forma, consensualmente aceito, com a maneira de 

perceber, avaliar e agir de cada um. Embora costumeiramente passe despercebida essa 

desarmonia é muito mais frequente do que se imagina. Uma prova disso são os olhares 

questionadores fortuitamente direcionados àqueles que não conseguem adequar-se de 

imediato às normatizações impostas pelo Sistema de Ensino (SE).  

 

 

Palavras-chave: Habitus. Prática docente. Ensino Fundamental I. Representações sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

The notion of habitus, developed by Pierre Bourdieu, and laying it down with the teaching 

practice and vice versa comprise the analysis undertaken here. Naturally, concepts such as 

field, capital and symbolic power, also prepared by him throughout their sociological 

research, represent important tools in this research work about the components that make up 

the Faculty practice. Thus, we focus on the actions that characterize this practice and which 

has the habitus its triggering mechanism, i.e. a device that not only produces the actions, but 

also changes from them. Based on this perspective, therefore, we are using as methodological 

feature the collective subject discourse (DSC) and your software (Qualiquantsoft), which aim 

to understand how certain collective thinking regarding the issues that afflict him. In addition, 

we undertook during the fieldwork, participant observation techniques as a tool to capture 

some nuances that permeate the school environment. Our proposal was to observe in what 

circumstances the objective conditions experienced by teachers in elementary schools I in 

Parnamirim-RN, tend to conflict with the provisions incorporated by them in their daily life. 

To put it another way, it means that it is not always the practice can reconcile Professorial 

what had previously been prescribed and thus widely accepted, with the way to perceive, 

evaluate and act for each. Although usually pass unnoticed, this disharmony is more common 

than you think. Proof of this are the looks directed those who fortuitously doubters fail to 

adapt immediately to regulations imposed by the education system (SE). 

 

Keywords for this page: Habitus. Teaching practice. Elementary school I. Social 

representations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

GRÁFICO 01 – Distribuição das categorias/ representações referentes à questão 11...........  82 

GRÁFICO 02 – Distribuição das categorias/ representações referentes à questão 12...........  85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 01 – Escolas pesquisadas e seus respectivos IDEBs..............................................  44 

TABELA 02 – Distribuição das professoras com base no estado civil..................................  58 

TABELA 03 – Classificação da população docente pesquisada em função da faixa etária...  59 

TABELA 04 – Renda familiar das professoras que compõem a amostra..............................  59 

TABELA 05 – Grau de escolaridade paterna.........................................................................  60 

TABELA 06 – Grau de escolaridade materna........................................................................  61 

TABELA 07 – Profissão paterna............................................................................................  61 

TABELA 08 – Profissão materna...........................................................................................  62 

TABELA 09 – Tempo de permanência na escola em que leciona.........................................  65 

TABELA 10 – Fatores determinantes na escolha da docência como profissão.....................  66 

TABELA 11 – Cursos de aperfeiçoamento realizados pelos docentes...................................  68 

TABELA 12 – Aspectos que desencorajam a prática docente no Ensino Fundamental I......  71 

TABELA 13 – Atividades profissionais elencadas pelas professoras como eventual opção à 

docência................................................................................................................................... 73 

TABELA 14 – As práticas culturais vivenciadas no universo docente..................................  75 

TABELA 15 – Principais meios de comunicação utilizados pelas professoras.....................  76 

TABELA 16 – Gastos com artigos culturais duráveis............................................................  77 

TABELA 17 – Destinos turísticos frequentados pelas professoras........................................  78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

QUADRO 01 – Aspectos balizadores da prática docente.......................................................  24 

QUADRO 02 – Localização das escolas pesquisadas............................................................  43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

CFAD – Congregação Filhas do Amor Divino 

DSC – Discurso do Sujeito Coletivo 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MEC – Ministério da Educação e Cultura 

MP – Ministério Público 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 

PNAIC– Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

PNE – Portadores de Necessidades Especiais 

PPP – Plano Político Pedagógico 

SEMEC– Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

SE – Sistema de Ensino 

 SME– Sistema Municipal de Ensino 

TCLE – termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.....................................................................................................................  16 

CAPÍTULO 1– ABORDAGEM CONCEITUAL .............................................................  20 

1.1 A prática docente na perspectiva de Pierre Bourdieu................................................  20 

1.1.1 O campo educacional e seus agentes.............................................................................  26 

1.1.2 Os capitais: cultural e social........................................................................................... 31 

1.1.3 O habitus como princípio gerador da prática................................................................  33 

1.1.4 As formas de atuação do Poder simbólico.....................................................................  35 

1.2 A institucionalização da prática docente......................................................................  36 

CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA DA PESQUISA.........................................................  42 

2.1. Interações metodológicas...............................................................................................  42 

2.2 Discurso do Sujeito Coletivo............................................................................................46 

2.3 Observação Participante................................................................................................  47 

2.4 Diagnóstico inicial das escolas pesquisadas..................................................................  48 

CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA...............................................  56 

3.1 Perfil da amostra selecionada........................................................................................  56 

3.1.1 Distribuição por sexo.....................................................................................................  57 

3.1.2 Classificação de acordo com o estado civil...................................................................  58 

3.1.3 Faixa etária dos indivíduos pesquisados........................................................................  58 

3.1.4 Composição da amostra com base na renda familiar.....................................................  59 

3.1.5 A origem social dos pais................................................................................................  60 

3.2 Formação e exercício da atividade docente..................................................................  62 

3.2.1 Atividades profissionais que antecederam à docência...................................................  63 

3.2.2 Formação pedagógica do professor................................................................................  64 

3.2.3 Tempo de permanência na escola de origem.................................................................  65 

3.2.4 Fatores que influenciaram na opção pela docência........................................................  66 

3.2.5 O processo de aperfeiçoamento do professor................................................................  67 

3.2.6 Desafios enfrentados em sala de aula............................................................................  69 

3.2.7 Aspectos que desencorajam a prática docente...............................................................  71 

3.2.8 Ser ou não ser professor.................................................................................................  73 

3.3 Lazer e práticas culturais: identificadores do capital cultural...................................  75 



  

3.3.1 O professor e suas práticas culturais..............................................................................  75 

3.3.2 A influência dos meios de comunicação no dia a dia do professor...............................  76 

3.3.3 Classificação de gastos quanto a artigos culturais duráveis...........................................  77 

3.3.4 Viagens e roteiros: um lazer pouco vivenciado pelos professores.................................. 78 

CAPÍTULO 4 – DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO: UM RECURSO 

INSTRUMENTAL DE ANÁLISE QUALIQUANTITATIVA.......................................... 80 

4.1 QUESTÃO 11: Quais suas expectativas em relação ao magistério?...........................  82 

4.1.1 Categoria A (Melhoria da educação).............................................................................  83 

4.1.2 Categoria B (Valorização profissional/ Autorreconhecimento).......................................84 

4.2 QUESTÃO 12: Qual a participação de sua família ao longo de sua vida escolar......  85 

4.2.1 Categoria B (Estimulação - DSC)..................................................................................  86 

4.2.2 Categoria C (Participação da família - DSC).................................................................  87 

CONCLUSÕES.....................................................................................................................  90 

REFERÊNCIAS....................................................................................................................  94 

APÊNDICES........................................................................................................................... 98 

Apêndice A – Questionário aplicado aos professores........................................................  98 

Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido..........................................  102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Sem dúvida, muitos trabalhos científicos têm sido produzidos com a finalidade de 

esclarecer a relação entre habitus (conjunto de disposições incorporadas) e prática docente 

(modo de atuação do professor). Uma das explicações para esse fenômeno pode ser 

encontrada nas condições conturbadas em que o Sistema de Ensino (SE) se encontra 

atualmente. Trata-se, na verdade, de uma crise institucional, que tem na acentuada 

desvalorização do professor um fator determinante a sua compreensão. Portanto, a decisão de 

estudarmos esse fenômeno se deu pela necessidade de compreender as especificidades 

inerentes à prática docente e em que medida ela corresponde, ou não, às expectativas do SE.  

 Na função de agente administrativo (secretário escolar), uma das minhas 

inquietações sempre foi compreender as contradições que caracterizam o universo escolar. 

Naturalmente, o fato de fazer parte desse universo contribui tanto positivamente, no sentido 

de aproximação dessa realidade, quanto negativamente, quando não se consegue estabelecer 

um distanciamento adequado para analisá-la sem ser dominado por ela. Assim, determinadas 

questões como alunos que não conseguem adaptar-se completamente ao cotidiano da escola; 

querelas entre funcionários, que muitas vezes estão lado a lado executando a mesma tarefa, 

porém cooperando minimamente entre eles e a atuação do professor em sala de aula, 

constituem a base motivacional, a partir da qual resolvi empreender esta análise sobre a 

prática docente e o habitus. 

 No Ensino Fundamental I, a atuação do professor compreende um conjunto de 

práticas pedagógicas que visam facilitar o processo de aprendizagem do aluno, permitindo-lhe 

assimilar conteúdos
1
disciplinares diversos, referentes à série na qual ele está matriculado. 

Nesse período, descobri que essas práticas – que geralmente são percebidas como resultado da 

formação acadêmica, contrabalançada pelas orientações curriculares (portanto, provenientes 

do habitus secundário) – mantém uma estreita relação com o habitus primário uma vez que, 

ao observarmos as intervenções realizadas pelo professor em sala de aula, notamos que 

algumas de suas ações destoam completamente daquilo que o SE recomenda. Portanto, a 

minha motivação se fundamentou nas contradições dessa prática professoral observada no 

Ensino Fundamental I de Parnamirim. 

                                                           
1
Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Ensino Religioso, Educação Física e Ensino da 

Arte. 
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 Esta Pesquisa aborda a relação entre habitus e prática docente, observada nas escolas 

municipais do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), em Parnamirim-RN. Nosso objetivo 

consistiu em identificar algumas das nuances que caracterizam o habitus professoral e, nesse 

sentido, compreender como elas influenciam suas performances em sala de aula. Para isso, 

utilizei o referencial teórico de Pierre Bourdieu, o qual, ao analisar as contradições existentes 

no sistema educacional francês da segunda metade do século XX, constatou que a escola, ao 

invés de ser uma instância libertadora – como se supunha acreditar – exercia, na verdade, a 

função de agência reprodutora das relações sociais da época. 

 Este enunciado suscita, a princípio, algumas questões fundamentais à compreensão 

do nosso objeto de estudo, entre elas: qual a relevância do estudo da prática docente para a 

sociedade uma vez que ela, sendo produto dessa sociedade, detém o reconhecimento social 

que lhe assegura sua atuação? Ou ainda, por que esse nível de ensino e não outro? E, 

finalmente, que critérios foram determinantes na escolha de Parnamirim como unidade 

territorial a ser pesquisada?   

Antes de tentarmos responder a esses questionamentos, dois aspectos precisam ser 

evocados a fim de nos auxiliar no processo de compreensão daquilo que subjaz à prática 

docente: um deles, diz respeito ao imaginário da clientela escolar que, no caso das famílias, 

veem nela uma possibilidade de ascender socialmente; enquanto que os alunos tendem a 

percebê-la de outra forma. Ou seja, muitos deles, a veem sem sentido prático, incompatível 

com suas realidades. Outro questionamento é sabermos que posição o professor ocupa no 

Sistema de Ensino municipal e que fatores contribuíram para que ele assumisse essa 

profissão.  

Além disso, é preciso diferenciar aquilo que o senso comum considera compatível 

com a prática professoral e, portanto, desejado; daquilo que, de fato, ocorre no dia a dia da 

escola; mas que, no entanto, escapa aos olhares desatentos daqueles que se adaptaram às 

convenções que a escola cultua, em seu interior. Constituem exemplos dessas situações: a 

adoção de uma atitude conciliadora entre as demandas suscitadas pela escola e as expectativas 

do aluno ou, então, as sanções dissimuladas - expressas através de gestos, olhares, entonação 

da voz – direcionadas àqueles que não conseguem corresponder às exigências escolares. 

 Quando nos referimos ao senso comum, queremos dizer que não se trata de 

considerá-lo um ponto de vista não confiável e que, portanto, deve ser afastado de nossa 

análise; mas, pelo contrário, devemos concebê-lo como expressão da maioria dos indivíduos 

que compõem um grupo social. É essa condição que o predispõe a credenciá-lo como 

componente passível de ser analisado. 



18 
 

Voltemos, então, as nossas justificativas. Da ambivalência (compatibilidade/ 

incompatibilidade), que tende a caracterizar a prática docente – resquício da ideologia do 

“dom”, que concebe a prática docente como uma espécie de dádiva –, resta-nos lembrar que 

são as disposições incorporadas, responsáveis pela formação de um habitus professoral, que 

norteia nossas ações, levando-nos a atitudes quase que involuntárias. Assim, a justificativa do 

porquê estudar a relação entre habitus e prática docente, reside na necessidade de analisar 

algo que foi historicamente engendrado, cujos valores internalizamos como sendo naturais, 

mas que tendem a dissimular contradições inerentes a sua constituição. 

Quanto à opção por esse nível de ensino, ela se deu em razão de que é justamente 

nessa fase do processo de aprendizagem que o indivíduo começa a ser alfabetizado. Além 

disso, é nesse período que o aprendente estabelece os primeiros contatos com as estruturas 

educacionais do Estado moderno, detentor não apenas do monopólio da força, mas também, 

dos meios que lhe permitem reproduzir-se. Daí a importância do trabalho docente na 

formação desses alunos. 

A escolha de Parnamirim ocorreu em razão de eu ter atuado em Passagem de Areia, 

um dos bairros mais violentos da cidade, onde a ausência do poder público constitui um dos 

fatores que contribuem para os altos índices de criminalidade na região. Isso não quer dizer 

que a presença do Estado com seu aparato institucional pudesse solucionar todos os 

problemas que afligem a população que lá reside. Foram essas experiências que fizeram 

mudar minha visão no que diz respeito à escola, como também, à performance do professor. 

O município de Parnamirim faz parte da Grande Natal e tem uma população 

estimada em torno de 150 mil habitantes. Considerado o terceiro município do estado, em 

termos populacionais, Parnamirim viveu seu apogeu durante a Segunda Guerra Mundial, 

quando o governo brasileiro cedeu seu território aos norte-americanos permitindo, assim, que 

fossem instaladas bases militares visando à defesa do Atlântico-Sul e o apoio logístico aos 

aliados no continente africano.  

A estrutura da presente dissertação foi composta de quatro capítulos, além da 

introdução e das conclusões. Dessa forma, no primeiro capítulo, vamos relacionar os 

principais conceitos de Bourdieu – habitus, campo, capital, poder simbólico – com a prática 

docente, procurando entender como se dá a inserção do professor na rede de educação 

municipal (a partir das exigências estabelecidas pelo MEC); no segundo capítulo, iremos 

discorrer sobre a metodologia utilizada na pesquisa; no terceiro capítulo, pretendemos traçar o 

perfil dos indivíduos que fazem parte de nossa pesquisa. Para isso, analisamos as respostas 

fornecidas pelo questionário – com exceção de duas questões: a que trata das expectativas em 
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relação ao magistério e a que aborda a participação da família na vida escolar do professor, 

que serão discutidas no quarto capítulo. Neste, utilizamos o Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), um recurso metodológico desenvolvido pelos pesquisadores Fernando Lefevre e Ana 

Maria Cavalcanti Lefevre, e que tem na análise qualiquantitativa uma ferramenta significativa 

na elaboração do discurso representativo de uma coletividade. Nas conclusões pretendemos 

retomar a discussão, articulando os pontos levantados ao longo da análise. 
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CAPÍTULO 1 - ABORDAGEM CONCEITUAL 

 

1.1 A influência do Sistema de Ensino e reflexões sobre a prática docente 

 

Nossa proposta concentra-se, teoricamente, na perspectiva de Pierre Bourdieu, porém 

consideramos importante incluir nesta discussão outros autores cujas contribuições e análises 

dialogam com a relação envolvendo habitus e prática docente no âmbito do Ensino 

Fundamental I. Dessa forma, construímos nossa análise com base em um eixo teórico 

específico sem, no entanto, descartar outras impressões a respeito do tema aqui abordado.  

Na sociedade contemporânea, empreender uma análise da instituição escolar requer, 

antes de qualquer outra coisa, que compreendamos o modo como seus agentes vivenciam as 

normatizações, os regulamentos, impostos pelo Sistema de Ensino (SE). Essas normatizações 

tendem a funcionar como dispositivos de coerção, buscando ajustar as ações do indivíduo às 

expectativas criadas pelo próprio SE, quanto à performance do professor em sala de aula. Para 

Goffman significa que:  

 

Em todo estabelecimento social existem expectativas quanto ao que o participante 

deve ao estabelecimento [...] a organização exige certa presença de espírito, certo 

reconhecimento da situação presente, bem como preparação para acontecimentos 

não previstos [...] E além dessas exigências ao indivíduo, grandes ou pequenas, os 

dirigentes de todo estabelecimento terão uma concepção implícita muito ampla 

quanto ao caráter que o indivíduo deve ter para que essas exigências sejam 

adequadas. (GOFFMAN, 1974, p. 24). 

 

Nesse sentido, o ato de lecionar passa a ser considerado com base em um conjunto de 

orientações prescritivas que visam atribuir um caráter uniforme ao processo de ensino-

aprendizagem. Contudo, para que essa fórmula adquira a eficácia desejada, é preciso que os 

agentes envolvidos (professores) percebam essas determinações como algo familiar e, 

portanto, compatíveis com suas escalas de valores. Uma vez alcançado um nível de 

compatibilidade razoável entre perspectivas institucionais, de um lado, e a capacidade de 

assimilação dessas perspectivas, de outro, podemos, enfim, nos referir àquilo que Nóvoa 

denomina de segunda pele, ou seja, um modo de agir que por ter sido naturalizado prescinde 

de justificativas para ser entendido: 
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A resposta à questão, porque é que fazemos o que fazemos na sala de aula?, obriga a 

evocar essa mistura de vontades, de gostos, de experiências, de acasos até, que 

foram consolidando gestos, rotinas, comportamentos com os quais nos identificamos 

como professores. Cada um tem o seu modo próprio de organizar as aulas, de se 

movimentar na sala, de se dirigir aos alunos, de utilizar os meios pedagógicos, um 

modo que constitui uma espécie de segunda pele profissional (NÓVOA, 1992, p. 

16). 

 

De modo inverso, há casos em que o ajustamento entre essas perspectivas – aquilo 

que a instituição exige e que, portanto, deve ser cumprido e as condições reais de adoção por 

parte de indivíduos que desconhecem ou se recusam a incorporá-las a sua rotina – não se dá 

de forma consensual, mas de maneira traumática, principalmente, para o professor, que por 

não conseguir decifrar a mensagem contida nas entrelinhas das diretrizes escolares – aquilo 

que o SE estabelece como prioridade, procura usar de subterfúgios a fim de compensar suas 

dificuldades em pôr em prática algo que, aparentemente, não necessita de grandes recursos 

para ser compreendido.    

A sala de aula constitui um ambiente multifacetado, em que alunos oriundos de 

estratos sociais diferentes, buscam compreender a realidade na qual estão inseridos, a partir de 

um espaço comum de convivência. Naturalmente, quando falamos em aprendizagem, não há 

como desvincular esse processo das origens sociais a que esses alunos pertencem. Portanto, 

em uma mesma turma, é possível que tenhamos indivíduos que se sobressaem em meio a 

outros que não conseguem acompanhar de maneira adequada os conteúdos ministrados pelo 

professor. 

Quanto ao professor, cujos interesses refletem as disposições contidas no habitus, o 

que, a priori, suscita um impasse quanto ao modo de agir em sala de aula, ou seja: agir de 

acordo com suas disposições ou agir como promotor de um saber institucionalizado? 

Questões estas, que nos levam a pensar na forma como cada indivíduo elabora e executa suas 

ações, se com base no repositório empreendido pelo habitus ou através de um processo 

racional em que ele decide que tipo de recurso deve ser mobilizado a fim de atender a 

determinada contingência. 

O que estamos considerando, na relação entre habitus e prática docente, é a tendência 

que o primeiro tem de influenciar o segundo, atribuindo às ações significados que nada têm 

em comum com aqueles que foram racionalmente idealizados pela instituição de ensino. 

Analisemos, então, alguns aspectos que condicionam a prática professoral, relacionando-os 

aos objetivos pretendidos. Por exemplo, antes de iniciar sua aula, o professor participou de 

encontros pedagógicos patrocinados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
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(SEMEC); de reuniões pedagógicas, na escola e, por fim, dedicou parte de seu tempo ao 

planejamento de suas atividades. Assim, de acordo com esses preceitos organizativos, o 

desempenho discente deveria ser o melhor possível, contudo, não é o que se constata. Ou 

melhor, os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP,2013), referentes ao desempenho das escolas públicas brasileiras, demonstram um 

descompasso entre aquilo que foi planejado inicialmente e os resultados obtidos com base 

nesse planejamento.  

  A obra de Pierre Bourdieu intitulada “A reprodução: elementos para uma teoria do 

sistema de ensino”, publicada no Brasil no início da década de 1970, repercutiu 

negativamente entre os educadores do país que viam na teoria bourdieusiana um modelo 

reprodutivista da realidade social e, por essa razão, incapaz de satisfazer às perspectivas 

emancipadoras que caracterizavam a escola daquele período histórico, sendo relegada a um 

status secundário.  

Para Bourdieu (2009), o SE e a escola, em particular, representava uma ilusão; pois o 

acesso e, consequentemente, a permanência em seus domínios daqueles que se encontravam à 

margem do processo civilizatório, estavam diretamente associados à capacidade que o 

indivíduo tinha em responder adequadamente às exigências preconizadas por ela. Vale 

salientar que essas exigências versavam sobre a “conduta legítima” no que diz respeito à 

linguagem, ao comportamento, à forma “autêntica” de ser, assumindo um caráter distintivo, 

um ethos de classe, do qual a maior parte da sociedade estava excluída. Para ele, a 

conservação da ordem preexistente se constitui em uma prerrogativa do sistema escolar: 

 

O sistema escolar age como o demônio de Maxwell: à custa do gasto de energia 

necessária para realizar a operação de triagem, ele mantém a ordem preexistente, 

isto é, a separação entre os alunos dotados de quantidades desiguais de capital 

cultural. Mais precisamente, através de uma série de operações de seleção, ele separa 

os detentores de capital cultural herdado daqueles que não o possuem. 

(BOURDIEU, 1997, p. 37). 

 

 

À escola, portanto, cabe a função de atuar como instância reprodutora desse ethos, 

segregando de suas dependências aqueles que não atendem às prerrogativas delineadas pelo 

SE. Naturalmente, para que esse tipo sutil de exclusão funcionasse, tornar-se-ia crucial a 

elaboração de um discurso aglutinador em torno dos ideais defendidos pela escola. O que nas 

palavras de Bourdieu, significava dizer que: “a função mais dissimulada e mais específica do 

sistema de ensino consiste em esconder sua função objetiva, isto é, dissimular a verdade 
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objetiva de sua relação com a estrutura das relações de classe” (BOURDIEU, 2009, p.248). 

Uma verdade objetiva que não pode vir à tona sem que ameace desmoronar os fundamentos 

institucionais, com base nos quais se erguem as relações de dominação. De fato, para que os 

interesses das classes dominantes prevaleçam, faz-se necessária a adoção de um mecanismo 

de inculcação que atue de forma branda, fazendo com que os indivíduos percebam as 

desigualdades sociais como situações de caráter a-histórico, engendradas sem a participação 

do homem e que devem, portanto, ser consideradas naturais.  

A escola, de acordo com essa perspectiva, desponta como um aparato de caráter 

ideológico que dissimula a lógica das relações de dominação; ocultando do conjunto da 

sociedade mecanismos que atuam diretamente na construção de uma realidade que, 

supostamente, asseguraria aos indivíduos oportunidades iguais; mas que, no fundo, tendem a 

favorecer apenas àqueles que se encontram pré-qualificados para desempenhar as funções que 

essa sociedade julga importante. 

Portanto, compreender o papel que a escola desempenhava nas sociedades modernas, 

na segunda metade do século XX, tendo em vista as novas demandas impostas pelo 

capitalismo globalizado, tornou-se o foco de abordagens teóricas diversas, que tinham como 

objetivo responder às indagações decorrentes da necessidade de um redimensionamento 

econômico e social que se começava a vislumbrar. Essas abordagens buscavam, por exemplo, 

explicar as inconsistências do SE, o qual não conseguia empreender uma ação capaz de 

solucionar os problemas que assolavam a educação, como no caso da evasão escolar e do 

baixo desempenho discente. 

Esses problemas, em parte, e de acordo com essa visão emancipadora, poderiam ser 

superados, se fosse invertida a lógica que perpassa o ato de ensinar. Ou seja, pensar a escola 

dentro de uma concepção humanizada, destituindo o não-familiar e colocando em seu lugar 

aquilo que habitualmente se fazia presente no cotidiano do indivíduo, levando-o  a atribuir um 

sentido prático aos conhecimentos adquiridos. Esta concepção, no entanto, ignorava o cerne 

da questão, ou seja, a escola detinha a capacidade de atuar como instância conservadora 

encarregada de difundir os ideais de uma única classe social – a classe dominante. 

As contribuições de Pierre Bourdieu foram importantes para ampliar as discussões 

envolvendo a escola e a forma de atuação de seus agentes. Assim, conceitos como campo 

social, capital (econômico, cultural, social e simbólico), habitus, poder simbólico, 

desenvolvidos por ele, tornaram-se ferramentas teóricas importantes na construção do 

discurso sociológico. Ainda assim, precisamos considerar os contextos e as circunstâncias em 

que ele empreendeu suas análises, caso contrário, poderemos incorrer no erro de transformar 
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um modelo explicativo da realidade – uma realidade específica – em uma fórmula universal 

de análise, cuja aplicabilidade se estende a qualquer formação sociocultural considerada. De 

fato, a escola francesa de meados do século XX não corresponde à escola brasileira dos dias 

atuais, consequentemente, a análise dos problemas educacionais brasileiros, com base na 

teoria bourdieusiana, requer estratégias que permitam, pelo menos em algumas situações, 

transcendê-la a fim de compreendermos as mudanças ocorridas em nossa sociedade nas 

últimas décadas. 

A pesquisa aqui desenvolvida lança mão desses recursos teórico-metodológicos no 

intuito de compreender como se configura a prática professoral, a qual tem no habitus um 

componente significativo para sua formação. Assim, à performance desenvolvida pelo 

professor, em seu ambiente de trabalho, encontra-se associado um conjunto de disposições 

incorporadas que têm por finalidade estabelecer princípios balizadores encarregados de 

conceder as suas ações a naturalidade que elas almejam. No quadro abaixo, podemos 

identificar alguns aspectos que contribuem para delinear a prática docente em Parnamirim. 

 

QUADRO 01: Aspectos balizadores da prática docente 

 

                                     Habitus secundário                          Pedagogo 

 

               Habitus primário                                                                            Estatuto do servidor 

                                              Estatuto do Magistério                                  

                                                                                                PCNs 

 

Fonte: Material elaborado pelo pesquisador, 2014. 

 

 

De acordo com este quadro, é possível visualizar as relações que permeiam a prática 

docente como sendo o resultado da confluência de movimentos simultâneos que têm na escola 

o ponto de convergência de suas ações. Assim, de um lado, temos o habitus primário, 

adquirido pelo indivíduo no ambiente familiar e o habitus secundário, para o qual as 

disposições contidas naquele contribuíram substancialmente para sua aquisição e, de outro, a 

influência do MEC e da SEMEC na prática docente, instituições que atuam no gerenciamento 

e na promoção de políticas públicas voltadas para a educação. 

Família Professor 
Formação 

acadêmica 
Escola  

SEMEC 

MEC             
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As imbricações resultantes desses movimentos tendem a produzir situações 

conflituosas entre condutas relacionadas ao habitus e aquelas exigidas pela legislação 

concernente ao magistério. Por exemplo, quando o professor planeja as atividades que serão 

ministradas no dia seguinte ele o faz, a partir de convicções que se encontram ancoradas em 

seu habitus, e paralelo a isso, deve observar as diretrizes que regem a prática pedagógica, a 

fim de conciliar suas práticas cotidianas com as determinações impostas pelo SE e que 

também deverão estar incorporadas ao seu habitus. 

 Ao nos propormos compreender as aproximações e os distanciamentos que 

caracterizam a relação entre habitus e prática docente, precisamos, antes de qualquer outra 

coisa, considerá-la como produto da junção de um habitus com as propriedades constituintes 

do campo em que ela se desenvolve. A partir daí, é possível observar que tipos de capitais são 

mobilizados em determinadas circunstâncias, como também as disposições e os aspectos 

simbólicos que determinam sua eficácia. Nesse sentido, Domingos Sobrinho destaca a forma 

como o conceito de campo educacional opera na construção da prática docente que: 

 

Do ponto de vista operacional, este conceito, ajuda-nos, por exemplo, a entender 

como as trajetórias social, familiar e escolar dos indivíduos, no caso as professoras e 

professores, condicionam sua forma de inserção no campo educacional e repercutem 

sobre as posições por eles e elas ocupadas, posto que essas dependem, em larga 

escala, do volume de capitais, sobretudo simbólicos, exigidos pelas regras próprias 

de funcionamento do campo. (DOMINGOS SOBRINHO, 2013, p. 195) 

 

 

Não obstante ser considerada uma temática recorrente nas ciências sociais sendo, 

algumas vezes, questionada a necessidade de se realizar novos estudos que envolvam a 

relação entre habitus e prática docente, essas abordagens vêm confirmar a premissa, segundo 

a qual, tudo que estiver relacionado à dimensão humana merece ser discutido ou, nesse caso, 

rediscutido. O que não significa corrermos o risco de produzir, sob a alegação de descortinar o 

universo humano, a fim de melhor compreendê-lo, uma espécie de tautologia academicista, 

mas abordá-la sempre que uma conjuntura social impuser ao pesquisador questões que cabe a 

ele analisar. 

Ainda sobre a pertinência que uma temática comporta ou não, Contreras afirma que: 

“a realidade variada e variável das situações humanas e de suas características exige, pelo 

menos, uma adaptação às diferentes circunstâncias e casualidades” (CONTRERAS, 2002, p. 

44), isto significa que, ao lidarmos com aquilo que se relaciona à condição humana, não 

devemos pensá-lo de forma estanque, invariável; mas, a partir de uma variedade difusa, que 
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nos permite transformar, com base em questionamentos, os contextos sociais em que estamos 

inseridos. Assim, ao considerar que as discussões envolvendo determinadas questões estão 

totalmente esgotadas, nós incorremos no risco de considerar os processos sociais como algo 

produzido sem as interferências dos indivíduos.  

 

1.1.1 O campo educacional e seus agentes 

 

O campo educacional, assim como os demais, é constituído de subcampos que, 

apesar de apresentarem propriedades específicas, estão interligados em função de princípios 

reguladores que os unificam. Um desses subcampos (a escola), composto por diferentes 

segmentos profissionais: gestores, coordenadores, docentes, auxiliares de secretaria, porteiros, 

merendeiros, Auxiliares de Serviços Gerais (ASGs) e pelos discentes, representa nosso campo 

de pesquisa, a partir do qual construímos nosso objeto de investigação.  

Assim, estamos propondo analisar um desses segmentos – docentes – a fim de 

entender como o habitus, instrumento edificador das práticas, tende a modelar a atuação do 

professor em sala de aula. Portanto, ao analisar somente as representações relativas às práticas 

docentes, quando nos referimos ao conceito de campo de Bourdieu, devemos esclarecer que 

este conceito não poderá ser considerado como um todo da rede de relações sociais do 

subcampo escola. Poderemos concluir com uma análise do segmento docente de determinadas 

escolas, ou seja, somente seis escolas de Parnamirim/RN, apresentando uma visão das práticas 

docentes e das relações sociais nesse espaço social. 

Dito isso, queremos dizer que o campo educacional representa um sistema 

hierarquizado no qual cada integrante ocupa uma posição dentro de seus limites e são 

justamente essas posições que irão determinar as propriedades características dos campos. 

Lembrando ainda que, quando nos referimos aos limites de um campo, queremos dizer com 

isso que estes não se restringem a uma área geograficamente determinada, mas à extensão 

relacional promovida pelos agentes que o compõem: 

 

Os campos se apresentam à apreensão sincrônica como espaços estruturados 

de posições (ou de postos) cujas propriedades dependem das posições nestes 

espaços, podendo ser analisadas independentemente das características de 

seus ocupantes (em parte determinadas por elas) (BOURDIEU, 2009, p. 89).  
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Dessa forma, as posições ocupadas pelos indivíduos na estrutura organizacional de 

um campo estabelecem as propriedades que caracterizam esse campo que, por sua vez, 

conferem a seus ocupantes um habitus que nada mais é do que o reflexo dessas propriedades.  

Temos, então, a constituição de uma cadeia reprodutiva composta e interligada por 

componentes que tendem a se reforçar mutuamente, perpetuando uma engrenagem difícil de 

ser desmontada, a não ser através de um processo simultâneo que vise alterar as propriedades, 

redefinindo as posições ocupadas pelos indivíduos. 

Definir o campo de atuação desses professores e as propriedades que o caracterizam 

requer uma análise construtiva que permita a elaboração de um discurso representativo dos 

diversos segmentos que compõem o Sistema Municipal de Ensino (SME). Não obstante, 

vamos nos concentrar em dois desses segmentos – SEMEC e professores -, a fim de 

compreendermos a natureza dos fatores e as circunstâncias que intermedeiam as relações 

entre eles.  

 Antes de aprofundarmos nossa discussão, gostaríamos de propor uma reflexão sobre 

a dinâmica que envolve os processos de renovação do quadro funcional da SEMEC e os 

mecanismos associados a essas práticas. Aliás, alguns desses dispositivos operam de forma 

dissimulada, dificultando a transparência no tocante aos critérios adotados nas nomeações 

para os cargos comissionados. 

 Vamos utilizar uma metáfora para tentarmos compreender como se dão os processos 

de concentração e mobilidade dos professores do Ensino Fundamental I nas escolas de 

Parnamirim. Imaginemos um conjunto de bolinhas coloridas, cada uma delas com um peso 

específico correspondente a sua cor. Consideremos, agora, uma esfera na qual vamos 

introduzir as bolinhas e, em seguida, injetar uma corrente de ar, fazendo com que as bolinhas 

flutuem em seu interior. A primeira coisa que vamos observar é a concentração, em um dos 

polos dessa esfera, das bolinhas que apresentam um peso maior em relação às demais. Outra 

constatação se dá no fato de que as bolinhas mais leves, apesar da facilidade com que se 

deslocam, não conseguem permanecer em determinado local por muito tempo. Dessa forma, 

conquistar uma posição não é garantia de estabilidade, uma vez que as condições que 

propiciam uma eventual ascensão podem ser modificadas, alterando substancialmente as 

posições que cada bolinha ocupa nesse ambiente.  

As relações de forças que permeiam as esferas governamentais apresentam uma 

dinâmica semelhante. Não é por acaso que as administrações públicas buscam reforçar, e ao 

mesmo tempo, ampliar sua influência, exercendo um controle cada vez maior sobre as 
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atividades de seus subordinados. Nesse sentido, a criação do “cargo comissionado
2
” 

desempenha um papel fundamental na esfera administrativa. Ou seja, de um lado, preenche a 

lacuna deixada pela dubiedade constitucional, ao permitir que pessoas não concursadas 

ingressem no serviço público, para exercerem funções consideradas de “confiança”; de outro, 

torna-se uma ferramenta valiosa, através da qual a gestão desarticula as mobilizações 

trabalhistas, por exemplo, já que por não serem efetivos, esses trabalhadores contam apenas 

com a própria sorte, quando expostos às pressões da municipalidade, a qual manobra esse 

contingente de acordo com interesses político-administrativos. 

O princípio elementar de todo campo estabelece uma conformidade entre as relações 

de forças, que atuam em seu interior e as propriedades que regem o seu funcionamento. Para 

Bourdieu: 

O princípio do movimento perpétuo que agita o campo não reside num qualquer 

primeiro motor imóvel – o Rei-Sol neste caso – mas sim na própria luta que, sendo 

produzida pelas estruturas constitutivas do campo, reproduz as estruturas e as 

hierarquias deste. Ele reside nas ações e nas reações dos agentes que, a menos que se 

excluam do jogo e caiam no nada, não têm outra escolha a não ser lutar para 

manterem ou melhorarem a sua posição no campo [...] (BOURDIEU, 2012, p. 85). 

 

 

Isto significa, em última análise, que os antagonismos presentes ali pautam suas 

ações de acordo com as especificidades características desse campo. Dessa forma, podemos 

concluir que essas forças lutam pela hegemonia sem, no entanto, ignorarem os limites que 

concernem ao campo a legitimidade que ele proclama.  

Costumamos pensar a escola como sendo a ponta de um “iceberg”, que pelo fato de 

visualizarmos suas dimensões externas, nos transmite a sensação de que podemos exercer 

sobre ela algum tipo de controle naquilo que diz respeito a sua forma de atuação. 

Esquecemos, porém, as conexões de poder que subjazem a esse sistema, o que nos levar a crer 

na existência de uma complexa rede de relações sociais que se estrutura em função da escola e 

que a mantém sob controle. Assim, comparara escola à parte visível de um imenso bloco de 

gelo flutuante, significa considerá-la como algo tangível, naquele ponto por nós visualizado, 

embora não saibamos exatamente de que forma ela se estrutura, ou melhor, quais os 

fundamentos organizacionais que lhes dão sustentação nas relações de poder que perfazem o 

campo educacional. Nesse sentido, a escola representa o último elo de uma cadeia 

institucional responsável pela formação do educando. Em outras palavras, a complexa rede à 

                                                           
2
Artifício político-administrativo que visa à conciliação entre demandas administrativas e pressões de aliados 

políticos, que buscam ampliar suas participações na esfera governamental. 
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qual ela pertence torna-se, como num passe de mágica, oculta, deixando à mostra apenas as 

estruturas físicas sem, contudo, revelar os aspectos simbólicos de uma ordem social que 

parece se perpetuar através dela. 

Neste estudo, não pretendemos abordar aspectos políticos que envolvem os interesses 

educacionais do país; nem tampouco, realizar uma análise detalhada do sistema educacional 

brasileiro, mas tentar compreender as relações institucionais como condicionantes da prática 

professoral. Portanto, o ambiente escolar representa muito mais do que um espaço destinado 

ao processo de ensino-aprendizagem, uma vez que esta seria a função primordial a ser 

observada nesse local. Ao invés disso, a escola se apresenta à sociedade como algo 

fragmentado cujo significado das relações que se multiplicam em seu interior, ela própria 

desconhece. 

Vamos agora lançar um feixe de luz sobre esse ambiente. Nosso objetivo, aqui, 

consiste em observar como se processam as interações entre os agentes nesse micro campo (a 

escola), tendo como elemento articulador de suas ações o habitus. Em nossa análise, 

precisamos dividir esses profissionais em dois grupos, que se diferenciam entre si, em virtude 

do nível de instrução e da condição salarial. Assim, diretores, coordenadores e professores 

constitui o primeiro grupo, enquanto secretários, porteiros, merendeiros e ASGs fazem parte 

do grupo denominado pessoal de apoio. 

Embora compartilhem o mesmo espaço físico e sejam corresponsáveis – de acordo 

com o grau de influência de cada um deles – pelas ações desenvolvidas no âmbito da escola, 

esses grupos enfrentam grandes dificuldades em transpor as barreiras culturais e econômicas 

que os distinguem, colocando-os em lados opostos. Isto não quer dizer que esses indivíduos 

sejam incapazes de estabelecer algum tipo de cooperação no ambiente escolar, mas que nessas 

ocasiões, suas ações decorrem das afinidades que mantêm entre si – em consonância com seus 

habitus – e não como conduta racionalmente idealizada. 

Nesse jogo de forças, são os arranjos engendrados pelos indivíduos, a fim de 

preservar seus interesses, que irão nortear suas ações. Assim, a partir de uma análise 

superficial, poderíamos associar a formação desses arranjos aos contextos que precedem as 

nomeações desses agentes. Por exemplo, o diretor, nomeado pela SEMEC por indicação de 

algum vereador, tende a se confrontar com o vice-diretor, na maioria das vezes, indicação de 

outro agente público, transferindo para a escola uma disputa político-partidária, cuja 

consequência maior é a formação de dois grupos antagônicos que travam uma batalha 

silenciosa pelo gerenciamento da instituição escolar. No entanto, se pretendêssemos levar essa 

discussão a um nível mais profundo de análise, seria imperativo considerar que o SE não é 
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composto apenas por elementos superficiais, mas sim, constituído a partir de conexões 

institucionais complexas que o deixam quase invisível aos olhos da sociedade. 

Neste parágrafo procuramos definir as forças que atuam no campo e as estratégias 

utilizadas pelos indivíduos para permanecerem na disputa. Enquanto os gestores permanecem 

os mesmos, os ideais contidos em cada um desses segmentos também permanecem 

inalterados; mas, à medida que ocorrem mudanças na direção da escola, parece ocorrer 

também uma redefinição das relações entre os indivíduos, que procuram desenvolver novas 

estratégias de aproximação com seu chefe imediato, recém-nomeado. 

Concluímos, então, que essas estratégias resultam da necessidade que os agentes (no 

caso em análise, os professores)têm, ao utilizar um conceito de Moscovici, recombinar-se 

para, dessa forma, assegurarem suas posições dentro do campo em que atuam:  

 

A melhor maneira de defini-la seria dizer que é uma teoria do fenômeno da 

recombinação social dos indivíduos nesse fluxo. [...] Nesse caminho os grupos 

mudam seus componentes, mesmo que algumas vezes incluam as mesmas pessoas. 

É importante lembrar uma coisa: o fluxo é contínuo e nunca congela em camadas 

estáticas, diferenças ou relações (MOSCOVICI, p. 260, 2007). 

 

 

O caráter contínuo desse fluxo predispõe os agentes a interagirem entre si, buscando 

desenvolver estratégias que não só fortaleçam antigas alianças, mas também, ampliem seu 

poder de barganha diante de uma eventual situação adversa. 

Nem sempre, porém, as ações desencadeadas seguem harmonicamente, o curso que 

havia sido traçado para elas. Um fator que contribui para que isso aconteça, resulta da tensão 

existente entre professores e gestores escolares, sobretudo no que concerne aos critérios de 

nomeação que são pautados com base no capital social e não no mérito de cada postulante ao 

cargo. Em decorrência disso, tornam-se necessárias novas recombinações, que visam 

reequilibrar os conflitos gerados pelas forças que atribuem ao campo suas peculiaridades. 

Na verdade, a tensão existente entre diretores e professores, característica de escolas 

onde a eleição dos gestores se dá de forma indireta, parece constituir-se reflexo da política de 

nomeações. Enquanto uns tendem a perceber seus subordinados como indivíduos resignados 

e, dessa forma, refratários a mudanças, que ele julga ser capaz de promover; outros o veem 

com desconfiança chegando, em alguns casos, a questionar sua autoridade. São nestas 

condições, portanto, que o habitus vai imprimir seus caracteres à prática docente, 

remodelando-a conforme essas condições favoreçam, ou não, sua manifestação.  
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Retomando a noção de recombinação social, é necessário enfatizar o caráter 

sistemático das relações entre os agentes que fazem parte de um campo social. Observada a 

relação entre posições e propriedades em um campo, cabe definir como se dá o 

preenchimento
3
 dessas vagas por aqueles que depositam suas esperanças econômicas e 

sociais, ingressando no campo da educação municipal cuja concorrência, a princípio, tende a 

favorecer aqueles que detêm um capital cultural menos qualificado, se comparado àqueles 

exigidos em outros campos como, por exemplo, o campo da medicina, do direito, das 

engenharias. A esse respeito, Melo denominou como confluência de um habitus e um campo 

social, ou seja, a uma conformidade entre atributos individuais e determinações sociais:      

 

O fato desses sujeitos ingressarem na carreira docente resultou de uma disposição 

prática, que decorre não necessariamente de uma escolha intencional e desejada, mas 

da confluência de um habitus e um campo social. [...] Dessa forma, a inserção 

desses indivíduos no campo educacional deu-se por via da ocupação de uma posição 

menos valorizada, em função do volume de capitais apontados (MELO, 2009, 

p.133). 

 

 

Além disso, há de se considerar as disputas suscitadas no interior do campo, entre 

aqueles que pleiteiam a oportunidade de entrar e aqueles que já estão inseridos nele. Por 

exemplo, um professor recém-chegado pode sentir-se incomodado diante dos antigos, que o 

consideram uma ameaça as suas pretensões. Por sua vez, os antigos professores, correndo o 

risco de ver suas práticas questionadas, também se incomodam com os “novatos”, 

considerados por eles inexperientes. 

 

1.1.2 Os capitais: cultural e social 

 

Dos tipos de capitais considerados por Bourdieu (1996), destacam-se o capital 

cultural e o capital social. Isto não significa dizer que o capital econômico, por exemplo, não 

merecesse um lugar de destaque em suas análises; sobretudo, se considerarmos os processos 

de conversão de uma espécie de capital em outra, em que para se adequar às condições 

                                                           
3
A Constituição Federal (CF), em seu artigo 37, inciso II, diz que: “a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público [...] ressalvadas as nomeações para cargo em comissão [...]” 

(CF, 2005, p. 16).  
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impostas pelo campo pretendido, impõe-se ao agente, em razão da inoperância de seu capital 

atual, convertê-lo ou reconvertê-lo a fim de colocá-lo em circulação. Não obstante, não era 

sua intenção estudá-lo (o capital econômico), pois este seria objeto de análise de outras áreas 

do conhecimento: 

Quanto ao capital econômico, remeto a outros, pois este não é o meu 

trabalho. Ocupo-me daquilo que é abandonado pelos outros, porque não 

possuem o interesse ou os instrumentos teóricos para essas coisas – o capital 

cultural e o capital social – e é muito recente a minha tentativa de fazer 

colocações pedagógicas sobre estas noções (BOURDIEU, 2009, p. 44-45). 

 

Para Bourdieu, esse interesse em desenvolver instrumentos teóricos que permitissem 

ao pesquisador compreender de que maneira os agentes organizam suas estratégias, 

consideradas por ele resultantes de um habitus, do processo de conversão de capitais, das 

propriedades características de um campo social, levou-o, assim como Foucault
4
 (2003), a 

inquietar-se com as análises propositivas de seus contemporâneos, que não englobavam 

determinados aspectos que, apesar de intrinsecamente relacionados à dimensão humana, não 

recebiam a devida atenção por parte deles.  

Nas escolas municipais de Parnamirim, a relação entre os capitais social e cultural, 

precisa ser avaliada, a partir de ângulos diferentes. Ou seja, as indicações para os cargos de 

chefia, incluindo diretor, vice-diretor, coordenador, tendem a obedecer à lógica da 

acomodação político-partidária, que beneficia os apadrinhados políticos pertencentes aos 

grupos que dão sustentação à administração municipal. De um modo geral, a estratégia a ser 

definida pelo postulante a um cargo em comissão consiste na escolha de um “padrinho” que 

irá proporcionar, não só o acesso, como também sua permanência no cargo a que foi 

nomeado.  

No caso dos professores, os critérios adotados pela SEMEC para nomeação, 

baseiam-se na capacidade do candidato em manipular de forma adequada o aparato cultural 

com o qual ele foi socializado; porém, à medida que ingressam no magistério, os docentes 

percebem que a formação acadêmica não é suficiente para assegurar-lhes condições salariais 

compatíveis com o padrão de vida que eles almejam; sendo, portanto, necessário desenvolver 

estratégias que busquem, através de cursos de aperfeiçoamento profissional, obter novos 

títulos que lhes renderão, ao final de cada etapa consolidada, um acréscimo salarial em seus 

                                                           
4
 Ambos, Bourdieu e Foucault estavam interessados em pôr em evidência aspectos da realidade, que por 

conveniência, eram mantidos a distância. Foucault, por exemplo, denominou de “Heterotopologia” a ciência 
cujo objeto de estudo seria os “espaços reservados aos indivíduos cujo comportamento é desviante em relação 
à média ou à norma exigida”. 
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contracheques resultando, assim, em um acréscimo do capital econômico. Razão, pela qual, 

muitos professores se submetem à jornada dupla de trabalho. 

Em cada uma dessas situações, cada tipo específico de capital precisa satisfazer 

plenamente às condições impostas pelo SE, para isso, cabe ao seu portador descobrir que 

investimentos podem ser feitos, para que ele obtenha melhores recompensas no mercado dos 

bens simbólicos, e assim possa proporcionar-lhe os requisitos necessários a sua entrada no 

campo educacional. 

 

1.1.3 O habitus como princípio gerador da prática 

 

O habitus, conceito-chave na obra de Pierre Bourdieu produz, no caso em análise, a 

prática professoral, que por sua vez o reforça, criando uma via de mão dupla marcada pelo 

processo permanente de inculcação. Dessa forma, as expectativas do professor o qualificaram 

a exercer sua função; mas, ao exercê-la, ele passa a interagir com indivíduos portadores de 

habitus diferentes que, assim como ele integram o campo educacional ao qual estão 

conectados, por exemplo, gestores e inspetores escolares, ambos representantes da instituição 

a qual ele está vinculado e com a comunidade em que trabalha. 

Esse processo de inculcação não se restringe exclusivamente à educação formal 

patrocinada pela escola; mas, invariavelmente, incorpora também, processos informais de 

socialização, como as reuniões dominicais em que participam os membros da congregação 

religiosa local, amantes de futebol e, por que não, os frequentadores da birosca da esquina. 

Todos eles, ainda que não tenham consciência desse fato, emitem e recebem, 

simultaneamente, opiniões, que ao passar pelo crivo de seus habitus, irão modificá-los, ou 

serão modificados, de alguma maneira. 

Ao entrar em uma sala de aula, o professor irá ajustar sua performance com base em, 

pelo menos, dois dispositivos balizadores de sua ação pedagógica: os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) e seu habitus. Estes princípios irão orientá-lo ao longo de suas atividades. 

Os PCNs constituem determinações do Ministério da Educação e Cultura (MEC) que 

regulamentam os conteúdos disciplinares que deverão ser trabalhados pelo professor durante o 

ano letivo. Quanto ao habitus
5
, “[...] disposição incorporada, quase postural” (BOURDIEU, 

                                                           
5
 Conceito desenvolvido por Pierre Bourdieu, que retoma a noção aristotélica de hexis, a qual foi convertida 

pela escolástica em habitus. 
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2012), ele desempenha um papel fundamental na consecução, às vezes de forma 

imperceptível, das ações desse professor. 

O habitus nada mais é do que um conjunto de disposições (esquemas de percepção, 

apreciação e ação) que fazem com que o indivíduo aja de uma maneira e não de outra. Nesse 

sentido, podemos considerar o habitus como uma matriz geradora de comportamentos 

previsíveis, uma vez que refletem padrões organizacionais característicos do grupo em que o 

indivíduo foi socializado e que, ao serem incorporados, passam a reger suas ações.  

 

O habitus, sistema de disposições adquiridas pela aprendizagem implícita ou 

explícita que funciona como um sistema de esquemas geradores, é gerador de 

estratégias que podem ser objetivamente afins aos interesses objetivos de 

seus autores sem terem sido expressamente concebidas para este fim. 

(BOURDIEU, 1983, p.94). 

 

 

 

Para Goffman: “Pode-se tomar como estabelecido que uma condição necessária para 

a vida social é que todos os participantes compartilhem um único conjunto de expectativas 

normativas, sendo as normas sustentadas, em parte, porque foram incorporadas” (1975, 

p.138). Um sistema operacional, que ao propagar princípios reguladores da prática, contribui 

para a conservação dessa prática, transformando seu caráter arbitrário em algo 

consensualmente naturalizado. 

No entanto, o habitus não deve ser considerado uma estrutura estanque, que age 

mecanicamente, pelo contrário, a dinâmica estabelecida entre o processo de incorporação de 

disposições e a forma como elas retornam ao meio social, como expressões das ações dos 

indivíduos, representa um aspecto bastante interativo, que não pode ser confundido com 

hábito, este sim, algo puramente automático (BOURDIEU, 1983). 

Dessa forma, ao refletirmos sobre as ações desencadeadas pelo indivíduo em 

determinadas circunstâncias, iremos perceber que elas não ocorrem de forma aleatória, como 

se costuma pensar; mas que, na verdade, estão inseridas em um repertório constituído pelas 

experiências vivenciadas no curso de sua existência. Trata-se de um processo de inculcação 

que tende a reproduzir o comportamento do grupo, da instituição, ao qual ele pertence e pode 

também depender da sua própria interpretação e incorporação individual. Portanto, o habitus 

funciona como um elemento condicionante da prática, e vice-versa; de tal forma que a 

previsibilidade da ação individual ou coletiva se dá em correspondência com os aspectos da 

lógica social incorporada e transformada em estrutura mental.  
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Quando o aluno interage com o professor, não está simplesmente produzindo uma 

aproximação casual sem pretensões aparentes, mas acionando, ainda que inconscientemente, 

suas disposições incorporadas; da mesma forma que este, ao encontrar-se diante do supervisor 

escolar, irá agir de maneira semelhante, ou seja, recorrendo aos princípios geradores, 

responsáveis pelo desencadeamento de ações compatíveis com circunstâncias ocasionais.  

No caso específico dos professores e das instituições às quais eles pertencem, os 

princípios geradores desses segmentos, ao contrário do que se poderia esperar, parecem 

produzir ações semelhantes. Há, certamente, professores cujas ideias e ações se revelam 

diametralmente opostas, quando comparadas àquilo que a SEMEC espera deles; porém, no 

geral, o que sobressai, ou melhor, aquilo que o discurso oficial tem procurado mostrar é um 

sentimento de que ambos – professores e SEMEC – estão cooperando na difícil tarefa de 

promover a educação. 

Tal qual uma orquestra que atua em uníssono, sob a batuta do maestro; uma 

coletividade almeja uma harmonia similar. Para isso, torna-se necessário uma readequação 

dos interesses que os indivíduos depositam no jogo das interações sociais, o que significa um 

ajustamento dos princípios contidos nos habitus em função das regras do jogo a ser jogado. 

Cada uma dessas instituições existe a partir das relações estabelecidas entre seus membros, e 

destes com a comunidade a sua volta. Porém, não convém considerá-las do ponto de vista 

idiossincrático já que o habitus, como dissemos acima, deve ser pensado como uma via de 

mão dupla, na qual, vez por outra, ocorrem colisões entre princípios que diferem entre si 

devido aos valores que os determinam. 

 

1.1.4 As formas de atuação do Poder simbólico 

 

O poder simbólico, “[...] poder invisível o qual só pode ser exercido com a 

cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 

exercem” (BOURDIEU, 2012, p. 7-8), permeia toda a instituição escolar; seja na presença do 

diretor, espécie de censor institucional; seja nos encontros pedagógicos, que têm por objetivo 

relembrar os limites que as atividades desenvolvidas pelo professor devem respeitar. 

Uma simples incursão pelo ambiente escolar nos dá uma ideia de como esses 

dispositivos operam, demarcando os espaços em que os agentes escolares circulam. Dessa 

forma, um portão de ferro utilizado para controlar a passagem de alunos de um ambiente a 

outro pode significar também uma relação de poder desigualmente institucionalizada entre 
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docentes e discentes; uma fotografia de um ex-chefe do Executivo local, fixada na entrada da 

escola, pode sinalizar um alinhamento ideológico da direção com um aliado político; há casos 

em que a figura do gestor, presente nos painéis escolares, tende a reforçar a centralidade de 

sua administração; ou então, um conjunto de símbolos religiosos, revelando uma forte 

influência do catolicismo no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, que 

constitucionalmente deveria ser laica. 

Nesse contexto, cada dispositivo utilizado exerce, ainda que de forma não 

intencional, um poder coercitivo sobre o indivíduo, tornando-o ciente dos procedimentos e da 

postura adequada à prática docente naquele ambiente. Certamente, esses instrumentos não 

foram instalados aleatoriamente nesses espaços, pelo contrário, estão lá porque representam 

materializações de uma extensa rede de significados. A pesquisadora Jovchelovitch 

desenvolveu um trabalho intitulado “Vivendo a vida com os outros: intersubjetividade, espaço 

público e representações sociais”, no qual ela mostra a necessidade de considerarmos as 

construções simbólicas, a partir de uma rede de significados: 

 

É desnecessário dizer que, tanto de uma perspectiva conceitual como de uma 

perspectiva genética, não há possibilidade para a construção simbólica fora de uma 

rede de significados já constituídos. É sobre e dentro dessa rede que se dão os 

trabalhos do sujeito de re-criar o que já está lá (JOVCHELOVITCH, 1995, p.78). 

 

 

 

De acordo com Jovchelovitch, essas construções simbólicas são produzidas a partir 

de uma rede de significados, responsáveis pelos processos de criação ou recriação de nossas 

intersubjetividades. Assim, quando nos deparamos, no interior das escolas, com um dos 

objetos mencionados acima, ficamos com a sensação de que estamos constantemente sendo 

lembrados de como agir e, consequentemente, ao agirmos, adotamos práticas que estão em 

conformidade com a rede de significados na qual estamos inseridos.  

 

1.2 A institucionalização da prática docente 

 

A Lei nº 966/98, promulgada em 30 de junho de 1998 e subsidiada pelo Estatuto do 

Servidor, veio regulamentar as atribuições do Magistério em Parnamirim. Não obstante essas 

legislações estarem em vigor há bastante tempo, notamos uma série de incongruências entre 

seus dispositivos e àqueles que regem a CF de 1988. 
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Contudo, de seus cinquenta e oito artigos, gostaríamos de discutir alguns deles, 

observando a relação entre as disposições contidas em suas redações e a aplicabilidade no 

cotidiano da prática docente. Por exemplo, os incisos IV e V, do Art. 5º, tratam, 

respectivamente, do estímulo ao trabalho em sala de aula e da melhoria da qualidade de 

ensino. No entanto, uma das queixas mais frequentes dos professores, diz respeito ao número 

excessivo de alunos por turma, o que na opinião deles, inviabiliza um acompanhamento 

adequado do desempenho discente.  

Mais uma vez, vemos um descompasso entre a aparente preocupação do legislador, 

que busca promover a eficiência no desenvolvimento das atividades docentes e a melhoria da 

qualidade do ensino – incisos I e VI do Art. 37 – sem, entretanto, discutir com os agentes 

envolvidos: professores, alunos, comunidade, que mecanismos adotar, visando a melhor 

solução para equacionar os problemas decorrentes da precariedade do SE.  

O artigo subsequente – Art. 38, incisos I e VI – veda ao pessoal do magistério, entre outras 

coisas: exceder-se na aplicação dos meios disciplinares de sua competência e promover 

manifestações de desapreço, ou de caráter político-partidário dentro da repartição ou escola, 

ou solidarizar-se com elas. Aqui, a contradição se reflete em dois fatores difíceis de serem 

equacionados: como mediar a relação de poder entre a instituição e sua clientela? E, ainda, 

como evitar o assédio político-partidário, quando os cargos de direção são substancialmente 

ocupados por indivíduos indicados pelos políticos da base governista? 

Outra disposição bastante contestada pelos professores – Art. 41, inciso I – diz 

respeito àquela que concerne ao ambiente de trabalho o qual deve ser adequado às atividades 

desenvolvidas e provido de suficiente material de apoio didático para exercer, com eficiência, 

as suas atribuições. Quanto a isso, verificamos, de um lado, a presença de instalações 

adequadas para determinadas atividades pedagógicas, por exemplo, sala de informática, 

porém, sem os profissionais responsáveis pelas atividades que deveriam ser desenvolvidas 

naquele espaço. De outro, a escassez de material didático em algumas escolas ocorre de forma 

sistemática, ao ponto do professor custear despesas com material escolar que, a priori, 

deveriam ser de responsabilidade da SEMEC. 

Uma das cobranças que recai sobre o pessoal do magistério se refere à necessidade 

de requalificação ou, de acordo com o que diz o Art. 43, uma melhoria da formação 

profissional. O problema é que para melhorar sua formação, o docente precisa encontrar uma 

solução que o ajude a redimensionar sua jornada de trabalho – às vezes uma jornada dupla –, 

a fim de atender à carga horária mínima do curso a que se dispõe frequentar.    
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Finalmente, o Art. 55 que cria o Conselho Administrativo responsável pela 

regulamentação administrativo-pedagógica e pelos aspectos disciplinares que competem à 

educação no âmbito do município. Este é constituído pela SEMEC, pelos Diretores de 

departamentos e pelos Diretores das unidades de ensino. O curioso, neste caso, é que o 

terceiro segmento apontado é nomeado, através de critérios políticos, pela própria SEMEC, o 

que põe em dúvida a coalizão de forças que integram esse órgão gestor. 

É com base nesta legislação que o professor deve atuar. Uma atuação, por sinal, 

muitas vezes criticada pelo fato de não atender às expectativas daqueles que foram induzidos 

a vê-la como a tábua de salvação, através da qual seria possível superar as mazelas causadas 

pelas violentas desigualdades sociais, fruto de um modo de produção extremamente 

competitivo, em que o indivíduo se vê obrigado a submeter-se a um processo permanente de 

requalificação para que possa continuar a integrar o mercado de trabalho. 

O objetivo deste trabalho está direcionado ao segmento docente, mais precisamente 

aos docentes que lecionam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a fim de compreender 

como esses professores contrapõem no âmbito da instituição escolar suas estratégias de ensino 

às normatizações que a escola preconiza. Essa contraposição não resulta de algo 

intencionalmente planejado, mas das disposições por eles incorporadas que, ao encontrarem 

as condições propícias para aflorarem, vêm à tona de forma quase que inesperada, sem jamais 

poder ser completamente recusadas. 

 Portanto, quando falamos da escola, em geral, pensamos em um espaço que foi 

concebido para funcionar como um núcleo de ensino-aprendizagem cuja prioridade seria 

transmitir, a sua clientela, valores socioculturais compartilhados por ela. A diferença é que, a 

partir de então, esse processo de transmissão passa a ser dotado de uma sistematicidade em 

seus procedimentos. Uma das principais características da escola, porém, é apresentar-se à 

sociedade como sendo uma entidade neutra, isenta de influências externas; quando, de fato, os 

valores difundidos por ela estão intimamente relacionados aos ideais conservadores da classe 

dominante. Uma estratégia, que tem na propaganda oficial veiculada, uma das ferramentas 

mais eficazes para assegurar a legitimidade dos privilégios que a escola propicia. 

 

[...] a Escola pode, melhor do que nunca e, em todo caso, pela única maneira 

concebível numa sociedade que proclama ideologias democráticas, contribuir 

para a reprodução da ordem estabelecida, já que ela consegue melhor do que 

nunca dissimular a função que desempenha (BOURDIEU, 2009, p. 206). 
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Dito de outra forma, apesar de uma parte da sociedade considerá-la libertadora, ou 

seja, uma via através da qual é possível superar os obstáculos causados pelas desigualdades 

sociais; outra, entretanto, a vê como conservadora, já que a distribuição do capital cultural 

promovido por ela parece atingir, potencialmente, àqueles que, desde o início, se encontram 

talhados para recebê-lo. Essas concepções, de modo geral, encontram ressonância nos habitus 

dos agentes, cujos interesses convergem (gestores, professores, clientela escolar: pais, alunos) 

ou divergem (aqueles que, tendo alcançado determinado nível de ensino, não conseguiram ser 

recompensados pelos esforços despendidos) em relação às expectativas que eles depositaram 

na instituição escolar. 

Sendo assim, e independentemente da concepção de escola que se adote, a atuação 

do professor desponta como um fator imprescindível na ligação entre diretrizes institucionais 

a serem cumpridas e expectativas depositadas pela clientela escolar em torno de seus serviços 

e que tanto uma quanto outra ressoam no habitus à procura de conectivos que melhor 

favoreçam uma aproximação entre aquilo que se espera e aquilo que objetivamente tende a 

obter. É preciso observar, ainda, que esse processo de mediação encontra-se matizado pelas 

nuances objetivas introjetadas que condicionam suas ações. 

De acordo com esse pressuposto, caberia ao professor definir e executar estratégias 

específicas que contemplassem os anseios de cada um desses segmentos. E para que essas 

estratégias surtissem os efeitos esperados seria necessário que houvesse, antes de tudo, um 

ajuste entre seu habitus e as disposições que caracterizam o campo no qual ele está inserido, 

só assim, elas seriam capazes de transformar aquilo que é arbitrário em algo completamente 

natural e, portanto, passível de compreensão. 

Em outras palavras, um campo social absorve as tendências individuais, dando a elas 

um sentido unificador às práticas. Sua principal atribuição consiste em lapidar essas 

tendências, transformando-as em um habitus, a partir do qual os indivíduos atualizam seus 

esquemas organizacionais da realidade. Assim, os ideais defendidos pelos recém-incorporados 

se coadunam com os modos de pensamento dos veteranos, fazendo-os acreditar que essa 

sincronia de movimentos permite harmonizar eventuais desajustes que possam pôr em risco a 

razão de ser desse campo. 

Esse ajustamento entre as disposições individuais, de um lado; e as disposições 

presentes no campo educacional, de outro, nem sempre ocorre de forma harmoniosa. De fato, 

a relação entre habitus e prática docente, no interior das instituições escolares, encontra-se, 

indissociavelmente, interligada; entretanto, ela tende, quase sempre, a apresentar-se em 

construção permanente uma vez que as pressões advindas (das famílias, que almejam uma 
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educação de qualidade para seus descendentes e do órgão gestor, que não consegue rever sua 

política de atuação) concorrem para criar um clima de instabilidade entre esses profissionais. 

De fato, as tensões vivenciadas pelos professores, e que eles denunciam, quando se referem ao 

ambiente escolar, transmitem a sensação de que há uma lacuna a ser preenchida pela 

municipalidade, ou seja, ações de caráter administrativo que precisam ser implementadas a 

fim de valorizar o professor.  

Outra questão importante à compreensão da prática docente reside no modo como se 

dá a integração do professor ao SE. A cooptação e, consequentemente, a formação do corpo 

docente pelas instituições públicas ou privadas ocorre de maneira diferente, dependendo das 

políticas internas de cada uma delas; embora ambas tenham como princípio norteador a 

adesão incondicional à proposta educacional contida em seus PPPs. 

Outro aspecto espinhoso no tocante à prática professoral diz respeito à autonomia do 

SE. Esta temática vem sendo discutida na administração atual, a qual acena, ainda que de 

forma discreta, com a possibilidade de eleição para os cargos de direção escolar. Sobre esta 

questão a pergunta-chave que surge é: até que ponto eleger o diretor da escola em que 

trabalha, representa um fator de avanço no processo de consolidação da prática docente? Uma 

resposta provável seria a de que aquele professor, que dedicou uma parcela de sua vida àquela 

instituição, e em razão disso, adquiriu o respeito da maioria de seus colegas e da comunidade 

possa, com base no mérito conquistado ao longo de sua carreira docente, ascender ao cargo 

mais importante que a escola comporta, algo, porém, inusitado nas escolas parnamirinenses. 

Para Bourdieu, a autonomia do SE tende a contribuir para a dissociação do par discente-

docente: 

 

A ilusão da autonomia absoluta do SE não é jamais tão forte do que com a 

funcionarização completa do corpo docente na medida em que com os 

honorários pagos pelo Estado ou pela instituição universitária, o professor 

não é mais retribuído pelo cliente, como outros vendedores de bens 

simbólicos (por exemplo, profissões liberais), nem mesmo em relação aos 

serviços prestados ao cliente, e encontra-se, pois nas condições mais 

favoráveis para desconhecer a verdade objetiva de sua tarefa (ideologia do 

“desinteresse”) (BOURDIEU, 2009, p.89). 

 

 

 

Isto significa que, para ele, esse tipo de autonomia parece dar margem a rupturas, se 

não total, pelo menos parcial, nas relações entre docentes e discentes. Um abismo 

aparentemente intransponível cujas causas tendem a repousar nas novas atribuições 

encampadas pelo Estado moderno que, não apenas institui os conteúdos educacionais 

legítimos transformando, portanto, os professores em agentes secundários no processo de 
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ensino-aprendizagem, como também, assume a condição de entidade mantenedora 

responsável pela remuneração do corpo docente que se encontra vinculado à instituição. 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

2.1 Interações metodológicas 

 

Desde o início, uma de nossas preocupações foi a escolha do método e da 

metodologia aplicados à pesquisa que desenvolvemos. Achávamos que sem as ferramentas 

metodológicas adequadas, não iríamos conseguir apreender as subjetividades dos indivíduos 

que compunham nossa amostra. Para resolver este problema, decidimos trabalhar com 

processos metodológicos diferentes. Nosso propósito era utilizá-los como recursos 

complementares, caso houvesse alguma incongruência nos dados que estávamos coletando. 

Descobrimos, então, que a opção por uma ou outra abordagem metodológica, não se 

constituía um aspecto essencial na condução de uma pesquisa social, pelo menos, não sem 

antes indagarmos sobre a visão de mundo do pesquisador e sua capacidade em ordenar o 

domínio dos métodos e técnicas por ele manipulados. Sobre isto, Haguette constata que: 

 

As técnicas, na verdade, são secundárias no sentido de que poderão ser sempre 

justificadas dentro do método científico. A grande questão que se coloca hoje para o 

cientista social, especialmente nos países periféricos onde sua atuação o aproxima 

com mais violência das consequências do exacerbado poder de poucos sobre muitos, 

não é, a nosso ver, o domínio dos métodos e técnicas de pesquisa social, mas o 

escrutínio de sua própria visão de mundo, pré-requisito fundamental daquilo que 

dela decorre, a atividade de analista do real, de intérprete das experiências alheias e 

de protagonista ativo das transformações que lhe parecerão necessárias, mas que 

nem sempre serão as melhores. (HAGUETTE, 1987, p. 19). 

 

 Assim, ao considerarmos como instrumentos metodológicos, a técnica da observação 

participante, pretendemos observar dois aspectos importantes em nossa pesquisa: o processo 

de interação dessas subjetividades e como elas se expressam na prática docente. 

 Parnamirim possui, na rede municipal de ensino, 47 escolas que atendem ao Ensino 

Fundamental I. Essas unidades de ensino estão distribuídas em 22 bairros com um quadro 

docente composto, em média, por 470 professores. Quando lançamos mão de um número 

aproximado, isto se deu em razão das dificuldades encontradas em obter, por parte da 

SEMEC, a quantidade de professores e professoras que integram o quadro de servidores que 

atuam nesse nível de ensino. Em decorrência dessas dificuldades, resolvemos fazer uma 

estimativa com base em seis escolas que visitamos, as quais dispõem, em geral, de cinco salas 
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de aula cada. Assim, se considerarmos os dois turnos – matutino e vespertino, obtivemos a 

quantidade estipulada acima, ou seja, 470, sendo a maioria composta de professoras.  

 Nessas condições, vamos trabalhar com uma amostra contendo 06 escolas da rede 

municipal e 51 professoras, que lecionam nesse nível de ensino, nos turnos matutino e 

vespertino, cujo critério de seleção dessas escolas foi o desempenho alcançado de acordo com 

o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2011. Mas então, por que o 

IDEB desse período? A cada biênio, o INEP avalia o desempenho dos alunos dos anos iniciais 

e finais do Ensino Fundamental, divulgando no ano seguinte os resultados. Como os índices 

referentes ao IDEB de 2013 só seriam conhecidos no segundo semestre deste ano (2014), 

achamos conveniente analisar aqueles relacionados ao período anterior considerando, 

entretanto, eventuais sobressaltos que pudessem afetar o desempenho dessas escolas nesse 

intervalo. O mapa abaixo indica a localização geográfica das escolas que fizeram parte desta 

pesquisa: 

 

QUADRO 02 – Localização das escolas pesquisadas 

   

  

Fonte: Material elaborado pelo pesquisador, 2014. 

 

 Um dado importante a ser observado quando trabalhamos com a Educação Infantil e 

o Ensino Fundamental I é a presença expressiva de professores do sexo feminino que atuam 

nessas etapas de formação do indivíduo. Aqui, parece haver uma linha divisória indicando 

N. Srª da Guia 6.7 

Antonio Basílio 3.7 

Neilza Gomes 4.0 

Raimunda Maria 4.9 

Luiz Guimarães 4.1 

                 Prof. Homero 5.5 

Praias Belas 
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uma tendência a atribuir essas funções quase que exclusivamente a professoras. Uma 

concepção claramente ancorada no processo de divisão do trabalho social, que considera as 

atividades internas ao lar como associadas ao feminino, e as externas, pertencentes ao 

masculino. A tabela, seguinte, mostra o número total de professoras que participaram desta 

pesquisa e a forma como elas estão distribuídas por escola: 

 

TABELA 01 – Escolas pesquisadas e seus respectivos IDEBs
6
 

Escolas municipais IDEB 

(2011) 

Número de 

professores 

Homens Mulheres 

     

Prof. Antonio Basílio Filho 

Luiz Carlos Guimarães 

Neilza Gomes de Figueiredo 

N. Srª da Guia 

Prof. Homero de Oliveira Dantas 

3,7
7
 

3,5 

4,2 

6,7 

4,9 

10 

10 

05 

08 

09 

00 

00 

00 

00 

00 

09 

10 

05 

08 

09 

Raimunda Maria da Conceição 4,9 10 00 10 

     

Total - 52 00 52 
Fonte: Arquivo do pesquisador, 2014. 

 

 Tendo em vista as dificuldades iniciais em obter as informações que desejávamos 

sobre a configuração do quadro funcional de professores da SEMEC, optamos por selecionar 

algumas escolas que pudessem fornecer referenciais que contribuíssem para nosso estudo.  Na 

verdade, esses referenciais compõem uma amostragem intencional o que, em termos 

estatísticos, significa a adoção deliberada de um método não probabilístico, ou seja, um 

método cujos resultados não podem ser considerados como representativos do conjunto de 

professores do Ensino Fundamental I de Parnamirim. Ainda assim, esses dados buscam 

representar a realidade refletida pelas escolas que fizeram parte da amostra. Em outras 

palavras, nós buscamos selecionar um conjunto de escolas com características capazes de 

representar uma amostra de conglomerado que nos possibilitasse responder às questões 

formuladas e que nortearam este trabalho. 

 Estatisticamente falando, há uma diferença fundamental entre os métodos 

probabilístico e não probabilístico. O primeiro exige que todos os elementos que compõem o 

espaço amostral terão que, obrigatoriamente, apresentar a mesma probabilidade de serem 

selecionados para compor a amostra; quanto ao segundo, significa dizer que o pesquisador 

                                                           
6
 Índices divulgados pelo INEP, referentes a 2011. 

7
 Este IDEB corresponde ao de 2007. 
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define, previamente, um segmento da população que fará parte da análise a ser considerada. 

Evidentemente, em razão das escolhas que fizemos, durante as etapas que antecederam o 

trabalho de campo, optamos pela perspectiva não probabilística como aquela capaz de atender 

aos pressupostos estatísticos, sem comprometer o andamento da pesquisa.  

 Uma dessas escolhas, por exemplo, era a de realizar a pesquisa em diferentes bairros 

da cidade, escolhidos aleatoriamente. A intenção era fazer um recorte que fosse representativo 

de todas as regiões administrativas da cidade e, a partir daí, aplicar os questionários, 

comparando os resultados obtidos. Porém, como também pretendíamos utilizar o IDEB como 

indicador no processo de seleção das escolas pesquisadas, poderíamos correr o risco de ter, 

em um mesmo bairro, duas ou mais escolas que apresentassem índices iguais ou semelhantes. 

Assim, resolvemos relacionar seis escolas, definidas de acordo com o desempenho (alto, 

intermediário e baixo) que elas obtiveram no IDEB de 2011, o que deveria limitar a 

possibilidade de haver duas ou mais escolas em um mesmo bairro. 

  A finalidade de utilizarmos o IDEB, como critério de escolha das escolas que 

participaram desta pesquisa, se deu em razão da necessidade de observar como são 

engendradas as relações entre habitus e prática docente, tanto nas escolas que obtiveram 

índices compatíveis com as metas estabelecidas pelo MEC, quanto naquelas que não lograram 

êxito no tocante ao desempenho esperado. 

 Outra técnica metodológica complementar utilizada foi o DSC. Com esta técnica 

pudemos, a partir das respostas sugeridas pelos pesquisados, elaborar um quadro que 

representasse o conjunto de professores, no sentido de Lefevre: “cada um dos indivíduos 

inquiridos na pesquisa, e escolhidos com base em critérios representativos, contribui com sua 

cota de fragmento de pensamento...” (LEFEVRE, 2005, p. 25-26) permitindo, assim, a 

transformação dos discursos individuais em um discurso representativo de uma coletividade.  

 A observação participante foi uma ferramenta importante para observar como se 

desenvolvia o processo de interação entre professores e alunos, tendo como referencial as 

disposições características de cada um deles. Foi com base nessa interatividade que pudemos 

captar as nuances presentes nas posturas corporais dos agentes envolvidos em sala de aula: 

gestos, olhares, linguagem, didática, enfim, tudo aquilo que se refere à prática professoral. 

 Ao discutirmos a metodologia a ser utilizada nesta pesquisa, precisamos deixar claro 

que, ao invés de usarmos uma ou outra abordagem metodológica, como usualmente se faz, o 

que pretendemos desenvolver foi uma abordagem complementar que reunisse aspectos do 

DSC e da observação participante. Não se trata, entretanto, de uma decisão injustificada, mas 
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da necessidade de compormos um discurso representativo de uma categoria profissional, 

baseado em uma perspectiva não excludente. 

 

2.2 Discurso do Sujeito Coletivo 

 

Como dissemos, anteriormente, o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) constituirá a 

metodologia basilar de nossa pesquisa, a partir da qual iremos relacionar o habitus à prática 

docente. A observação participante foi utilizada como metodologia complementar, na medida 

em que nos permitiu acrescentar diversos aspectos importantes para o aprofundamento da 

análise dos dados levantados sobre a prática docente nas escolas pesquisadas. 

Para a abordagem realizada com base no DSC, elaboramos um questionário contendo 

vinte perguntas, das quais doze foram pensadas em formato fechado como: sexo, estado civil, 

faixa etária, renda familiar, origem social dos pais, se desenvolveu alguma atividade 

profissional antes de atuar como professor, sobre a sua formação acadêmica, há quanto tempo 

desenvolve sua função, se exerce a função de professor em outra escola, que fator o fez optar 

pela docência, e o que desencoraja na sua prática docente. As demais questões compuseram o 

DSC uma vez que nos permitiram avaliar o habitus, pois possibilitaram reunir as 

representações coletivas das professoras entrevistadas. 

No que concerne à formulação destas questões, procuramos atribuir um caráter 

investigativo a fim de respondermos à pergunta-chave desta dissertação – qual a relação entre 

habitus e prática docente. Dessa forma, ao indagarmos sobre as expectativas do professor em 

relação ao magistério (questão 11), quisemos avaliar de que forma o capital cultural, presente 

no início de carreira e que, por vezes necessitava ser constantemente atualizado, conseguia 

responder às exigências do campo docente. Ou, então, quando, por exemplo, perguntamos 

sobre qual a participação da família na vida escolar desse professor (questão 12), estávamos 

pensando naquilo que Bourdieu (1983) chamou de primeira educação, ou seja, a função 

atribuída à família no processo de transmissão de um habitus primário a seus descendentes, o 

qual norteia as ações desse indivíduo ao longo de sua trajetória. Assim, quando pedimos para 

que ele falasse sobre as condições inerentes a esse campo, com base na seguinte questão: 

atualmente, participa de algum curso de aperfeiçoamento? Qual? (questão 13); sentimos a 

necessidade de compreender como e quais estratégias eles produzem, ao almejarem uma 

melhor remuneração. Outras questões relacionadas foram: como o professor define suas 

práticas culturais (questão 17), a partir da qual pretendíamos conhecer os hábitos do professor 
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no que diz respeito aos momentos de lazer por ele vivenciado, relacionando-os ao seu capital 

cultural. A seguir, perguntamos: com que frequência você utiliza os meios de comunicação 

para atualizar-se? E com qual deles você tem maior afinidade? (questão 18), que tem por 

finalidade apreender como se desenvolvem os processos de interação entre o indivíduo e a 

sociedade, tendo como parâmetros as mídias contemporâneas. As duas últimas questões: 

como você classificaria seus gastos quanto a artigos culturais duráveis? (questão 19) e 

costuma viajar com frequência? Que destinos fazem parte de seu roteiro de viagem? (questão 

20), tinham por objetivo tentar estabelecer uma conexão entre os capitais econômico e 

cultural, observando os aspectos interdependentes de um em relação ao outro e vice-versa. 

 

2.3 Observação Participante 

 

As práticas educativas, que têm como referência a sala de aula, adquirem 

importância maior ou menor dependendo das circunstâncias em que elas se realizam e do 

status daquele ou daquela que, eventualmente, delas participam. Por exemplo, na condição de 

aluno-pesquisador da UFRN, o qual desenvolveu sua dissertação de mestrado – abordando 

um tema relacionado à educação, vivenciar o dia a dia do professor titular de uma turma do 

Ensino Fundamental I, a fim de compreender como seu habitus engendra a prática, pode não 

ser uma tarefa fácil, uma vez que os ajustes de última hora, podem distorcer completamente a 

realidade presente em seu cotidiano. Nessas ocasiões, o que provavelmente pode ocorrer é um 

esforço momentâneo para ajustar os cenários e redefinir os papéis que os agentes 

desenvolvem, visando transmitir uma imagem harmoniosa quando, de fato, há diversas 

incongruências entre habitus e prática docente. 

A observação a que nos propomos não se restringe apenas à sala de aula, pois o 

professor, no âmbito da escola, tende a socializar-se com diferentes agentes, em espaços 

sociais igualmente diferenciados como, por exemplo, a sala dos professores, local em que a 

linguagem professoral dá lugar, ainda que fortuitamente, à linguagem coloquial, e onde o 

clima de descontração propicia situações que favorecem a emergência de disposições que se 

encontravam aparentemente adormecidas. A esses espaços Souza denominou de microcampos 

docentes, ou melhor: “No cotidiano da escola, os docentes agrupam-se em diferentes 

circunstâncias e situações. Constituem os microcampos docentes, nos espaços onde circulam 

saberes e códigos próprios, afetos ao grupo” (SOUZA, 2012, p. 51). 
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Por essa razão, não só incluímos a sala de aula, mas os demais espaços em que o 

professor transita na escola, enquanto aguarda o toque para (re) iniciar suas atividades. Assim, 

pudemos ter uma ideia de como seus esquemas de interpretação-avaliação-ação (habitus) se 

recompõem no sentido de responder a nuances características de cada um desses ambientes. 

Assim, as palavras pronunciadas, os discursos proferidos, os comentários acerca de algo, 

apesar de realizados em contextos diversos, tendem a revelar um sentido comum que os 

unem, uma forma articulada de organização social mentalmente assimilada. 

Naturalmente, nosso objetivo constituiu em compreender a relação entre habitus e 

prática docente. Assim, não pudemos prescindir da observação participante em sala de aula, 

um instrumento de análise que permite ao pesquisador verificar, empiricamente, como os 

indivíduos, a partir da confluência entre disposições e circunstâncias socialmente dadas, (re) 

definem suas estratégias visando um modo eficaz de contornar eventuais obstáculos. 

 

2.4 Diagnóstico inicial das escolas pesquisadas 

 

Quando começamos a pesquisa de campo, tínhamos ao nosso lado Felipe de Melo 

Gomes e Mariana Ferreira de Melo, alunos da Graduação de Ciências Sociais da UFRN, cujas 

contribuições tanto no deslocamento (ambos possuem automóveis) como na aplicação dos 

questionários foram importantíssimas. Ambos participaram somente da primeira parte da 

pesquisa de campo, depois continuei o levantamento de campo sozinho. Inicialmente, nos 

deparamos com a necessidade de redefinir as escolas que fizeram parte de nossa amostra; 

pois, embora tivéssemos discutido com a SEMEC, a qual nos passou uma relação contendo as 

escolas do Ensino Fundamental I da rede municipal, e foi com base nessas informações que 

selecionamos as escolas para a nossa pesquisa, de acordo com o desempenho alcançado por 

elas no IDEB – mecanismo adotado pelo INEP, para acompanhar o desempenho das escolas 

do Ensino Fundamental I e II e o Ensino Médio no país. O problema surgiu quando 

descobrimos, durante o trabalho de campo, que algumas das escolas selecionadas não 

dispunham do Ensino Fundamental I, nível de ensino com o qual pretendíamos trabalhar e 

que, portanto, seria necessário escolher outras escolas que as substituíssem, observando, 

naturalmente, os critérios previamente estabelecidos.  

Assim, à medida que percorríamos nosso itinerário, a fim de manter os primeiros 

contatos com essas escolas, éramos surpreendidos com as afirmações do diretor ou 

responsável pelo estabelecimento de ensino de que há algum tempo eles não disponibilizavam 
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vagas para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Essas disparidades entre escolas e níveis 

de ensino a elas associados parece resultar da desatualização dos arquivos da SEMEC; 

contudo, com base nessas informações íamos atualizando nossa lista contando, muitas vezes, 

com as orientações daqueles que, a princípio, deveriam ter sido nossos entrevistados. 

Finalmente, chegamos à escola Prof. Antonio Basílio, em Passagem de Areia, onde 

fomos recebidos por uma colega de curso que, nas palavras dela, “estava diretora”, ou seja, 

desempenhava a função de gestora escolar, cargo em comissão. Esta condição significa, entre 

outras coisas, que o diretor precisa se desdobrar a fim de atender demandas cujos interesses 

nem sempre estão relacionados à escola, ou ainda, que a efemeridade intrínseca ao cargo a faz 

sentir-se em estado de alerta permanente, podendo ser dispensada ou transferida a qualquer 

momento. Assim, quando diz: “estou diretora”, pode significar também, estou de passagem, à 

espera da divulgação da nova edição do Diário Oficial do município, para verificar se 

permanece na função, ou se foi substituída.  

Como afirmamos acima, o cargo comissionado representa, na esfera administrativa, 

uma estratégia político-partidária, cujas consequências tendem a influenciar no desempenho 

das escolas da rede municipal. Por exemplo, escolas que atingiram a meta estabelecida pelo 

MEC, em 2011, não obtiveram o mesmo desempenho, em 2013; da mesma forma escolas que 

foram classificadas entre as últimas, de acordo com o IDEB anterior, superaram as 

expectativas e, hoje, estão entre as melhores classificadas. Uma das razões para que isso 

aconteça, afirmam os professores, reside nas mudanças constantes da gestão escolar.   

Em uma das escolas pesquisadas, enquanto transcorria o intervalo, estávamos todos 

sentados à mesa – diretora, coordenadora, professoras -, aguardando pacientemente seu 

término, para que pudéssemos aplicar os questionários com aquelas professoras que, naquele 

dia estavam em planejamento. Nesse ínterim, as discussões versavam sobre o desempenho 

alcançado pela escola, no IDEB de 2013. A preocupação era evidente: onde estava a 

“quebra”, responsável pelo rendimento insatisfatório obtido naquele ano? Deduzimos, então, 

que esse termo poderia assumir diversos significados, porém, o mais provável, em virtude da 

maneira como ele era constantemente pronunciado, era que a falta de compromisso de alguma 

professora contribuiu para que o resultado não fosse o esperado.  

De fato, o que para alguns dificulta ações estratégicas de longo prazo, uma vez que a 

alternância entre gestores, principalmente, nas escolas da periferia constitui um fator 

desagregador de políticas que visam dar continuidade à gestão; para outros, significa uma 

forma de manter a influência política e, em decorrência disso, assegurar as benesses materiais 
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e simbólicas que a instituição oferece àqueles que, em razão do capital social acumulado, 

conseguem manipular, a seu favor, as ambiguidades presentes na legislação.  

A escola Antonio Basílio é bastante conhecida em Passagem de Areia sendo 

inclusive ponto de referência para aqueles que circulam em suas imediações. O espaço físico 

dessa unidade escolar, apesar de modesto se comparado com as novas unidades escolares 

recém-inauguradas, busca atender às demandas suscitadas naquela localidade. Não obstante, a 

escola enfrenta dificuldades em oferecer aos estudantes da rede municipal a formação 

completa, no que se refere à primeira etapa da educação básica. Isto significa que a escola 

dispõe de cinco salas de aula e conta com 10 professores em seu quadro funcional, atendendo 

a uma clientela escolar que vai do 1º ao 4º ano, mas não dispõe de vagas para o 5º ano, a 

última série do Ensino Fundamental I. 

Apesar das dificuldades para manter essa série escolar, até 2007, a escola oferecia 

vagas para o 5º ano. Naquela época, a SEMEC chegou a alugar um espaço em um prédio, nas 

proximidades, para assegurar a conclusão plena desse ciclo de ensino. Hoje, não existe mais 

esse anexo o que, de certa forma, tende a causar transtornos para alunos e suas famílias, que 

se obrigam a matricularem seus filhos em outra escola para cursar apenas o 5º ano, pois 

muitas delas foram pensadas separadamente em relação às etapas do Ensino Fundamental. 

A segunda escola visitada foi a Prof. Homero de Oliveira Dantas. Dessa vez, quem 

nos acolheu foi uma simpática senhora, que logo se apresentou como diretora. No cargo há 

mais de treze anos, ela logo começou a nos mostrar as dependências daquela unidade de 

ensino ao mesmo tempo em que éramos apresentados aos professores que se encontravam ali, 

naquele momento. Em termos de infraestrutura, essa escola não difere muito da anterior; 

contudo, pudemos constatar a presença de alguns recursos didático-pedagógicos como, por 

exemplo: sala multifuncional, brinquedoteca (ainda que esteja sendo utilizada como depósito 

de materiais), sala de informática (sem professor, dispondo de diversos computadores 

necessitando de conserto, portanto, sem acesso à Internet). De fato, a maior parte das escolas, 

principalmente as mais antigas, passa por reformas superficiais que visam melhorar seus 

espaços internos, ajustando-os às recomendações do Ministério Público (MP) ou, ainda, à 

construção de novas salas destinadas a diversos tipos de atividades. 

A este respeito, o MP de Parnamirim vem intermediando as discussões que envolvem 

a gestão municipal e segmentos da sociedade ligados à educação. Uma pauta bastante 

recheada de reivindicações como, por exemplo, eleição direta para diretor e vice, 

modificações nas estruturas físicas das escolas e contratação de profissionais qualificados, 

para lidar com alunos Portadores de Necessidades Especiais (PNE) e o cumprimento da lei 
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que estabelece um dia da semana para planejamento. Algumas dessas reivindicações não 

costumam encontrar ressonância na sede do poder municipal, o qual se justifica dizendo que 

não pode comprometer a lei de responsabilidade fiscal; outras, porém, não demoram muito a 

entrar em vigor, por exemplo, as adaptações dos banheiros para atender aos alunos com algum 

tipo de deficiência. 

Enquanto caminhávamos, a diretora relatava os principais problemas enfrentados por 

ela em sua gestão: a insegurança, que a obrigava a manter a sala de informática fechada com 

uma grade, a fim de evitar roubos dos equipamentos; a dificuldade em lidar com alunos que 

fazem uso de substâncias ilícitas e a falta de condições adequadas para atender, de maneira 

satisfatória, aos estudantes que integram o “Projeto Mais Educação” (Projeto de tempo 

integral no qual o aluno desenvolve atividades extracurriculares). Disse-nos também, que um 

dos pilares de sua gestão é a cooperação entre a escola e a comunidade, que na prática quer 

dizer: transferir para os indivíduos atribuições que, a princípio, seriam do Estado. Assim, 

quando se organiza um mutirão para pintar a escola, por exemplo, parece ocorrer uma 

inversão de funções, recaindo sobre a comunidade, sem que ela perceba, o ônus decorrente 

dessa ação.  

As próximas escolas contatadas foram: Neilza Gomes de Figueiredo (Jardim 

Planalto) e Raimunda Maria da Conceição (Pium). De acordo com o que tínhamos observado 

anteriormente, procuramos saber quais os dias em que os professores se reuniam para 

planejarem suas atividades pedagógicas, assim, poderíamos aproveitar essas datas para aplicar 

os questionários relacionados à pesquisa. 

Nesses primeiros contatos, o objetivo principal era nos apresentar como 

pesquisadores da UFRN, informando ao gestor qual a finalidade da pesquisa que estávamos 

desenvolvendo, ou seja, a relação entre habitus e prática docente e, consequentemente, 

agendar nosso retorno àquele estabelecimento de ensino. Nas primeiras escolas procuramos 

informar claramente os nossos objetivos, fundamentados no conceito de Bourdieu, porém isso 

causou uma reação inesperada de algumas professoras que acharam que necessitariam estudar 

Bourdieu para participar da pesquisa. Por isso, procuramos nas demais escolas somente falar 

em prática docente.  Nas primeiras visitas, contamos com a presença da Profª Lore Fortes, 

nossa orientadora do PPGCS/UFRN, o que de certo modo influenciou, positivamente, a forma 

como éramos recebidos e a atenção que nos foi dispensada. A partir daí, tivemos que elaborar 

estratégias que facilitassem nosso trabalho a fim de evitar qualquer tipo de constrangimento 

ou mal-estar por parte de nossos entrevistados.   
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A escola Neilza Gomes dispõe de dez salas de aula, sendo cinco delas para os alunos 

do Ensino Fundamental I (1º, 2º e 3º anos, no turno matutino e 4º e 5º anos, no vespertino), as 

demais, são destinadas à Educação Infantil. Este é um fator que chama à atenção, ou seja, a 

presença da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I – modalidades de ensino, em geral, 

ministradas em ambientes separados – ambos inseridos no mesmo espaço de formação 

discente. Algo incomum, na atualidade, uma vez que esse tipo de segregação ocorre, 

principalmente, em função da série cursada ou em razão da faixa etária a que pertence o 

aluno.  

Quando chegamos à escola, fomos recebidos pela diretora que já estava ciente do 

trabalho que iríamos desenvolver naquele local, pois a SEMEC já mantivera contato com ela 

sobre nossos objetivos. Em seguida, conversamos, juntamente com a coordenadora do turno 

vespertino, sobre as possíveis datas em que poderíamos retornar para dar início às entrevistas 

com as professoras. Assim, ao retornarmos, à tarde, fomos convidados a ir até uma sala 

multiuso repleta de adereços utilizados nas atividades pedagógicas, mas que também 

funcionava como sala de reuniões que exigiam uma maior formalidade. Ali, estavam duas 

professoras que se revezavam entre o planejamento escolar e algumas orientações passadas a 

alguns alunos que se faziam presente ou que eventualmente adentravam ao recinto. As 

entrevistas com as professoras do turno matutino – uma não aceitou participar da pesquisa – 

foram realizadas na sala dos professores.                                                                                                                                

A escola Raimunda Maria, situada na região litorânea da cidade – Pium, Cotovelo e 

Pirangi –, ao contrário das demais, tem um diretor a frente da gestão escolar. Esse fato, 

provavelmente, poderia ser interpretado como uma consequência natural decorrente do 

número reduzido de professores do sexo masculino, que leciona no Ensino Fundamental I, em 

Parnamirim, porém, como os gestores escolares são indicados pela SEMEC, não há como 

afirmar que esse aspecto possa ser considerado como determinante na escolha do gestor 

escolar. 

Quanto à organização dos espaços internos daquela unidade de ensino, a começar por 

aqueles que articulam, em maior ou menor grau, as relações de poder, como por exemplo, a 

direção, a sala de professores e a secretaria escolar, estão praticamente sobrepostos; quando 

muito, separados por apenas uma porta. Ou melhor, secretaria e direção ocupam a mesma 

sala, cuja antessala funciona como sala dos professores. A sensação que pairava sobre aquele 

local refletia-se no tom de voz quase sussurrante das pessoas com as quais conversávamos. 

Era como se elas estivessem em estado permanente de alerta, a respeito do que falavam e 

ouviam. Todavia, essa sensação não é exclusividade dessa escola, mas algo fácil de ser 
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percebido nas demais. O fato é que a proximidade desses ambientes contribui para que ela 

seja perceptível ali com mais frequência do que em outras dependências da escola. 

Como dissemos anteriormente, um dos critérios utilizados para determinar as escolas 

que fizeram parte dessa amostragem foi tentar englobar as regiões administrativas da cidade, 

permitindo que elas estivessem representadas através de, pelos menos, uma unidade escolar. 

Além disso, nessas localidades, aflora um movimento articulador, ainda de caráter incipiente, 

que visa emancipar essa região, transformando-a em município da região metropolitana – 

Praias Belas. Por esse motivo, achamos que seria interessante incluir, em nossa pesquisa, uma 

escola que fizesse parte desse contexto sócio político.     

As duas últimas escolas visitadas foram: Nossa Senhora da Guia (Emaús) e Luiz 

Carlos Guimarães (Nova Parnamirim). Na primeira, fomos recebidos pela vice-diretora que 

nos informou que a diretora não se encontrava no momento, pois acabara de sair para o anexo, 

onde funciona a Educação Infantil. Entregamos, então, cópias do projeto de dissertação, do 

questionário e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e prometemos 

retornar para conversar com a diretora e, só então, iniciarmos a coleta de dados naquele local. 

Essa escola, se comparada às demais, apresenta características bem peculiares, no 

que diz respeito à gestão escolar. Ali, ocorre um fenômeno bastante curioso: uma espécie de 

simbiose institucional entre o Estado, constitucionalmente laico, e a Igreja, detentora do poder 

espiritual. Para que possamos ter uma ideia dessas imbricações, basta que consideremos o fato 

de que a diretora – uma freira da Congregação Filhas do Amor Divino (CFAD) –, ocupa o 

cargo há mais de vinte e cinco anos, administrando aquela unidade escolar com “mão de 

ferro” e que o prédio, onde funciona a Educação Infantil, pertence à congregação, embora seja 

custeado pela municipalidade. 

Como vimos, essa escola tem características bastante peculiares, não só no que tange 

ao nível organizacional, mas também, às expectativas depositadas pela clientela escolar que 

tende a percebê-la como último refúgio, no que se refere ao ensino público de qualidade. Esse 

modelo tradicional de gestão, que tem no catolicismo os fundamentos de suas práticas, 

impressiona àqueles que, não estando habituados a esse tipo de performance administrativa, 

tendem a ficar extasiados diante do controle exercido sobre os indivíduos durante os rituais 

escolares. Um desses rituais, que antecede à entrada dos alunos em sala de aula, consiste em 

manter alinhadas as turmas do 2º ao 5º anos – o 1º ano funciona no anexo. Ali, os alunos (os 

meninos usando camisas de algodão e “shorts” azul marinho e as meninas, naturalmente, 

usam saias prensadas, ambos utilizam, portanto, um fardamento personalizado, confeccionado 

exclusivamente para eles) permanecem perfilados até que a oração termine e as 
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recomendações diárias sejam transmitidas – em algumas ocasiões, esse ritual se estende, 

enquanto as crianças aguardam sentadas no chão. 

As dependências internas contam com biblioteca, sala de vídeo, sala de informática, 

enfim, condições consideradas satisfatórias para que se desenvolva a prática educativa. Outro 

aspecto considerado diferencial da escola é a presença de jogos educativos que são 

disponibilizados aos alunos durante o intervalo e ao longo dos momentos recreativos. Todos 

esses fatores contribuem para que a escola seja considerada a melhor do Estado, nesse nível 

de ensino, de acordo com o IDEB.  

 O que nos chamou à atenção, na última escola que visitamos, foi sua localização, a 

qual, apesar de extremamente valorizada, parece reservar, para o local em que está instalada, 

uma sensação de isolamento, talvez devido à presença de alguns condomínios na vizinhança. 

Lá, enquanto conversávamos, na parte externa da escola, com a coordenadora do turno 

matutino sobre o nosso trabalho, ou seja, aplicação de questionários com os professores do 

Ensino Fundamental I, a mesma nos dizia para retornar em outra data, pois a diretora tinha ido 

participar de uma reunião na SEMEC, e que só poderíamos iniciar a pesquisa com a 

autorização dela. 

 A escola é bastante ampla, se comparada às anteriores. Dispõe de uma quadra 

coberta, na qual verificamos a presença de professores auxiliares – vinculados ao Projeto 

Mais Educação –, exercendo atividades recreativas com alunos que complementam a carga 

horária com esse tipo de atividade; além disso, há um estacionamento privativo para 

funcionários. As salas de aula são bem ventiladas e os corredores permitem que alunos e 

funcionários transitem sem problemas. A sala dos professores é igualmente ampla. Contém 

uma mesa em formato retangular, em volta da qual, existe uma quantidade de cadeiras 

suficiente para atender aos professores durante o intervalo. Na parte de trás, separada por um 

tapume, há um local improvisado que pode servir, dependendo das circunstâncias, para aulas 

de reforço escolar ou, ainda, para desenvolver alguma atividade recreativa.   

 De um modo geral, a receptividade por parte de gestores e professores foi bastante 

acolhedora. Houve, é claro, situações em que as entrevistas não ocorreram nas datas 

agendadas, seja em função da mudança do dia de planejamento, seja em razão de imprevistos 

ocorridos de última hora. Não obstante estivéssemos em pleno período eleitoral, no qual os 

diretores precisam conciliar demandas escolares com agendas de campanha de seus 

candidatos, as entrevistas transcorreram de forma satisfatória, sem atropelos. Em algumas 

situações, pudemos constatar que a assiduidade dos gestores, pelo menos em boa parte das 

escolas que visitamos não se constitui um fator a ser observado com frequência, porém, se 
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quisermos compreender as razões que favorecem tal atitude, devemos começar pela discussão 

em torno das contribuições que o cargo em comissão tende a favorecer a essa prática. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

 Neste capítulo analisamos as respostas apontadas pelas professoras que fizeram parte 

desta amostra. O objetivo constitui estabelecer o perfil desse grupo de professoras, que tem no 

exercício da docência o elo articulador de uma categoria profissional, integrante do SE 

municipal. Dessa forma, pudemos acompanhar o desenvolvimento do processo de construção 

de suas trajetórias, identificando os diferentes tipos de recursos mobilizados, em função de 

seus habitus, e que lhes permitiram alcançar as posições que hoje ocupam.  

Para facilitar nossa compreensão, dividimos este estudo em três momentos 

interpretativos da realidade social abordada pelo questionário: 1) Perfil da amostra 

selecionada (ou seja, categorias como sexo, estado civil, faixa etária, renda familiar e origem 

social dos pais, que nos ajudarão a situá-los no meio social de que fazem parte), 2) Formação 

e exercício da atividade docente (procura relacionar disposições decorrentes de um habitus 

primário e condições objetivas inerentes ao universo docente) e 3) Lazer e práticas culturais: 

identificadores do capital cultural (relaciona o capital cultural docente com as práticas 

culturais e as atividades de lazer). Esta forma de sistematização dos dados obtidos não 

significa, entretanto, dizer que uma ou outra questão não pudesse ser rediscutida fora do 

espaço a ela destinado, pelo contrário, sempre que houve necessidade de ampliar a discussão, 

as retomamos no intuito de esclarecer eventuais dúvidas quanto a sua formulação. Além disso, 

utilizamos tabelas para nos auxiliar na interpretação das informações obtidas com a aplicação 

do questionário. 

 

3.1 Perfil da amostra selecionada 

 

Nesta seção, delineamos o perfil desse segmento docente, a partir de categorias 

como: sexo, estado civil, faixa etária, renda familiar, origem social e profissão dos pais, o que 

irá nos permitiu relacioná-las a seus habitus. Para isso, as tabelas relacionadas contêm 

informações sobre: a categoria referenciada, o intervalo considerado, o número de indivíduos 

que se autoidentificam como pertencentes a uma categoria específica e, por fim, o percentual 

correspondente a cada um desses intervalos. 

Constituindo-se as práticas reflexos de disposições imanentes aos habitus que as 

engendram, conhecer essas categorias, portanto, significa dar o primeiro passo em direção ao 
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nosso objetivo, ou seja, compreender como se constitui a relação entre habitus e prática 

docente, vivenciada pelas professoras do Ensino Fundamental I das escolas públicas de 

Parnamirim. 

 

3.1.1 Distribuição por sexo 

 

Como dissemos antes, nossa amostra é composta por 51 indivíduos, sendo todos do 

sexo feminino, o que não se constitui uma surpresa, uma vez que esse nível de ensino – 

Ensino Fundamental I – aparece como um constructo social, que se caracteriza pela tendência 

em ver, na figura do professor, alguém propenso a assumir uma postura maternal no âmbito 

da sala de aula. Nessa fase, inclusive, é comum o aluno referir-se ao professor (a) como “tio 

ou tia”, de modo a inclui-lo em seu círculo familiar. Desempenhar esse papel, no entanto, 

exige uma readequação de seu comportamento corporal – hexis; uma mudança de atitude, que 

suavize a forma como gesticula, a entonação da voz, enfim, sua desenvoltura enquanto 

professor dos anos iniciais. Esse tipo de comportamento, marcado fortemente por 

características consideradas femininas, apresenta-se à sociedade como um fator inibidor da 

presença masculina nessa etapa de formação discente. Para Lira (2007): 

 

A feminização do magistério ocorreu dentro de um quadro amplo de mudanças 

sociais, como o processo de funcionarização do corpo docente, o desenvolvimento 

dos sistemas nacionais de ensino e a industrialização. Essas mudanças atingiram, de 

forma dessincronizada, diversos países, em ritmos e momentos diferenciados, de 

acordo com as peculiaridades nacionais. (p. 55-56). 

 

 

Para ele, os determinantes associados ao baixo número de professores do sexo 

masculino, principalmente na educação infantil, podem ser encontrados em conjunturas sócio-

históricas, as quais contribuíram para a incorporação das mulheres ao sistema de ensino; ao 

mesmo tempo em que destinava aos homens outras funções na esfera social. 

Já no Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano), em que o professor deixa de ser 

polivalente e passa a ministrar a disciplina na qual ele foi graduado, a presença de docentes do 

sexo masculino aumenta consideravelmente. Um fato que talvez possa ser atribuído à maior 

autonomia adquirida pelos alunos que compõem esse nível de ensino, levando os professores 

a dotar uma postura mais distanciada em sala de aula. 
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3.1.2 Classificação de acordo com o estado civil 

 

Com base no recorte que fizemos, obtivemos os seguintes resultados quanto ao 

estado civil de nossas entrevistadas: 50,98% são casadas, 33,33% solteiras e 15,69% 

indicaram outra opção. Observemos a tabela, abaixo: 

 

TABELA 02 – Distribuição das professoras com base no estado civil 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do pesquisador, 2014. 

 

Na categoria “outro” incluem-se, por exemplo, aquelas que fazem parte de união 

estável ou, ainda, as que mantêm relacionamentos esporádicos. Estabelecer uma união estável, 

neste caso, significa considerar a necessidade de avaliar alguns elementos que influenciam, 

direta ou indiretamente, a decisão do professor entre casar-se ou permanecer solteiro. Por 

exemplo, precisamos observar como se configura a jornada de trabalho do professor e suas 

expectativas em relação à profissão que escolheu. Nesse sentido, exercer uma jornada dupla 

de trabalho implica, entre outras coisas, considerar os deslocamentos – o que, em alguns 

casos, se dá entre cidades circunvizinhas –, os planejamentos das aulas ou, então, utilizar o 

tempo exíguo na preparação para outros concursos. Dessa forma, momentos vividos na esfera 

profissional tendem a acumular-se, enquanto as situações de descontração vão sendo 

substancialmente reduzidas na esfera pessoal. 

 

3.1.3 Faixa etária dos indivíduos pesquisados 

 

Os critérios utilizados para as categorias: faixa etária e renda família seguem os 

mesmos padrões estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Assim, é possível localizar na tabela, a seguir, a distribuição dessas professoras de acordo 

com a faixa etária a que pertencem:  

ESTADO CIVIL TOTAL PERCENTUAL 

Casado 26 50,98% 
Solteiro 17 33,33% 
Outro 08 15,69% 
TOTAL 51 100% 
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TABELA 03 – Classificação da população docente pesquisada em função da faixa etária 

FAIXA ETÁRIA QUANTIDADE PERCENTUAL 
25 a 29 05 9,80% 
30 a 34 09 17,64% 
35 a 39 06 11,78% 
40 a 44 11 21,56% 
45 a 49 12 23,52% 
50 a 54 
55 a 59 

06 
02 

11,78% 
3,92% 

TOTAL 51 100% 
                                                   Fonte: Arquivo do pesquisador, 2014. 

 

Para essa amostra, os resultados revelam um pequeno percentual de professoras com 

idade abaixo dos 30 anos (9,80%) e, ao contrário, uma concentração elevada de indivíduos 

localizados entre 30 e 59 anos (90,20%). Uma explicação para isso parece estar em 

consonância com a forma como os indivíduos mais jovens encaram a inserção na rede 

municipal de ensino. Para alguns, a entrada no quadro de servidores municipais da SEMEC, 

na função de professor, não representa um feito a ser comemorado. Apesar disso, consideram 

a investidura no cargo a oportunidade de garantir certo grau de estabilidade financeira, a partir 

da qual poderão redefinir suas estratégias, visando alcançar novos patamares sociais. Um 

desses patamares, por exemplo, pode estar diretamente relacionado à aprovação em outro 

concurso público, cujas benesses podem resultar no incremento da renda familiar ou, ainda, 

na economia de tempo gasto entre o lar e o local de trabalho. 

 

3.1.4 Composição da amostra com base na renda familiar 

 

Os dados dispostos na tabela, abaixo, mostram que 72,56% das professoras 

entrevistadas apresentam renda familiar variando entre 2 e 5 salários mínimos: 

 

TABELA 04 – Renda familiar das professoras que compõem a amostra 

RENDA FAMILIAR QUANTIDADE PERCENTUAL 

De 1 a 2 SM8 04 7,84% 
Acima de 2 a 3 SM 15 29,42% 
Acima de 3 a 5 SM 22 43,14% 

                                                           
8
 Salário Mínimo                                            
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Acima de 5 a 7 SM 
Acima de 7 a 9 SM 
Acima de 9 SM 

05 
02 
03 

9,80% 
3,92% 
5,88% 

TOTAL  51 100% 
Fonte: Arquivo do pesquisador, 2014. 

 

De fato, se considerarmos a jornada dupla de trabalho como uma estratégia utilizada 

para melhorar a renda familiar, veremos que, na média, elas contribuem com metade do 

orçamento da família. Entretanto, há casos em que os gastos domésticos estão quase que 

exclusivamente sob a responsabilidade da mulher. 

 

 

3.1.5 A origem social dos pais 

 

O grau de escolaridade apresentado pelos ascendentes desse grupo de professoras e 

as funções que eles exercem, ou exerciam, estão diretamente relacionados. Temos, portanto, 

um quadro funcional composto de profissões que não exigem uma qualificação elevada o que, 

em contrapartida, resulta em baixa remuneração salarial. Isso nos leva a considerar a fraca 

incidência de capitais cultural e social no meio familiar de origem dessas professoras. 

Quando usamos o critério escolaridade relacionado às posições que os pais (das 

participantes da amostra) galgaram no sistema escolar, percebemos um percentual elevado – 

58,84% para os homens e 56,88% para as mulheres – de indivíduos que não conseguiram 

desenvolver as competências que o SE transmite àqueles que preenchem seus requisitos 

básicos. Isso significa que uma parcela deles ou são analfabetos, ou concluíram apenas parte 

do Ensino Fundamental. Por essa razão, concluímos que o capital cultural transmitido aos 

seus descendentes, apresenta um alto índice de precarização no mercado de bens simbólicos. 

 

TABELA 05 – Grau de escolaridade paterna 

ESCOLARIDADE DO PAI QUANTIDADE PERCENTUAL 
Não Alfabetizado 11 21,58% 
Ensino Fundamental Incompleto 19 37,26% 
Ensino Fundamental 07 13,72% 
Ensino Médio Incompleto 02 3,92% 
Ensino Médio 07 13,72% 
Ensino superior 03 5,88% 
Pós-Graduação 02 3,92% 
TOTAL 51 100% 

  Fonte: Arquivo do pesquisador, 2014. 
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TABELA 06 – Grau de escolaridade materna 

ESCOLARIDADE DA MÃE QUANTIDADE PERCENTUAL 
Não Alfabetizado 11 21,56% 
Ensino Fundamental Incompleto 18 35,32% 
Ensino Fundamental 08 15,68% 
Ensino Médio Incompleto 03 5,88% 
Ensino Médio 06 11,76% 
Ensino Superior Incompleto 01 1,96% 
Ensino superior 02 3,92% 
Pós-Graduação 02 3,92% 
TOTAL 51 100% 

  Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador, 2014. 

 

As atividades profissionais exercidas pelos pais e apontadas nas tabelas 7 e 8 indicam 

dois fatores que são determinantes à compreensão da relação escolaridade versus atividade 

laborativa nesse universo pesquisado: 1) Homens e mulheres desenvolvem atividades que não 

exigem um nível de formação elevado e 2) A maioria das mulheres (60,80%) são do lar, ou 

seja, dedicam-se integralmente ao trabalho doméstico, enquanto os homens ficam 

responsáveis pelo provimento familiar. 

 

TABELA 07 – Profissão paterna 

 

 

                                                           
9
Esta indicação define muito mais a adesão a um regime estatutário de trabalho, do que o tipo de atividade 

desenvolvida. Assim, queremos dizer que não foi possível determinar a função específica desses funcionários 
públicos. 

PROFISSÃO DO PAI QUANTIDADE PERCENTUAL 
Agricultor 8 15,70% 
Funcionário Público9 6 11,78% 
Motorista 4 7,84% 
Bancário 3 5,88% 
Mecânico 3 5,88% 
Militar 3 5,88% 
Comerciante 2 3,92% 
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                                         Fonte: Arquivo do pesquisador, 2014. 

 

TABELA 08 – Profissão materna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Fonte: Arquivo do pesquisador, 2014. 

 

3.2 Formação e exercício da atividade docente 

 

Neste tópico, interpretamos as percepções docentes de acordo com: 1) aspectos 

constitutivos de suas formações, 2) percepções sobre a prática docente e 3) o professor e suas 

Pedreiro 
Açougueiro 
Agrônomo 
Arquivista 
ASG 
Caseiro 
Cordelista 
Encanador Industrial 
Feirante 
Garçom 
Gráfico 
Marceneiro 
Gestor Ambiental 
Pintor de Automóveis 
Policial Militar 
Representante Comercial 
Téc. Eletrônica 
Téc. Máquinas 
Téc. Raios-X 
Topógrafo 
Vigia 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3,92% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 

TOTAL  51 100% 

PROFISSÃO DA MÃE QUANTIDADE PERCENTUAL 

Do lar 31 60,80% 
Professora 5 9,80% 
Costureira 3 5,88% 
Autônoma 2 3,92% 
Empregada Doméstica 2 3,92% 
Funcionária Pública 2 3,92% 
ASG 1 1,96% 
Assistente Social 
Comerciante 
Não Sabe 
Secretária 
Téc. em Raios-x 

1 
1 
1 
1 
1 

1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 

TOTAL 51 100% 
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práticas culturais. A intenção é compreender a maneira como o professor redefine suas 

práticas em função das disposições incorporadas e das imposições institucionais. 

 

3.2.1 Atividades profissionais que antecederam à docência 

 

Quando perguntamos ao professor se havia desempenhado alguma atividade 

profissional antes de ingressar no quadro docente, 64,71% responderam que não, o que nos 

leva a crer na conformidade entre o desejo de se tornar professor e as conjunturas sociais que 

favorecem essa realização. Oriundos de famílias que se apresentam desprovidas em termos de 

capitais econômico, cultural e social e que, por essa razão, teriam dificuldades em pleitear 

outras posições no meio acadêmico, essas professoras encontraram na Pedagogia uma 

alternativa compatível com a escassez de recursos – de ordem econômica ou cultural – por 

elas vivenciada. A esses fatores agrega-se a sistemática substituição
10

 do educador com 

formação intermediária pelo pedagogo egresso dos centros acadêmicos de formação superior 

que passam a ocupar esses espaços, outrora preenchidos por professores oriundos do ensino 

profissionalizante – atual Ensino Médio. Inicia-se, portanto, o processo de consolidação da 

docência em nível de Educação Infantil e Ensino Fundamental e que tem no MEC seu 

principal órgão de fomento.    

Os demais, 35,29%, disseram que, antes de entrarem para o magistério, atuaram no 

mercado formal de trabalho, exercendo funções pouco valorizadas como, por exemplo, 

secretária, atendente de telemarketing e operador de caixa. Nesse ínterim, o magistério 

despontou como opção tangível de ser concretizada, seja pela explosão do número de cursos 

de pedagogia vinculados, principalmente, a universidades particulares, seja pelo aumento da 

demanda por pedagogos estimulando, assim, o interesse pela formação pedagógica. 

Na verdade, a partir de meados da década de 1990 – final do século XX – com o 

advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
11

 (LDB), inicia-se o processo de 

regulamentação da Educação em nosso país. Para citar um exemplo, basta observar o que diz 

o artigo 62º dessa Lei, sobre o processo de formação docente, no que se refere à educação 

básica:  

                                                           
10

O Parecer CNE/CEB n° 4/2008 reitera o estabelecido no artigo 62 da Lei 9.394/96 que a formação mínima dos 
professores dos anos iniciais, far-se-á em curso de nível médio na modalidade normal, mas, preferentemente, 
licenciados em Pedagogia ou Curso Normal Superior. 
11

 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
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A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. (BRANDÃO, 2005, p. 136). 

 

 

Este autor destaca que o artigo citado tem sido objeto de discussão no que concerne à 

obrigatoriedade de formação superior para atuar como docente na educação infantil e no 

Ensino Fundamental I, para ele: 

 

Qualquer docente já atuante na educação infantil e/ou nas séries iniciais do ensino 

fundamental não precisa vir a frequentar, obrigatoriamente, qualquer curso de nível 

superior, a não ser por vontade própria. Entendemos que qualquer interpretação 

diferente dessa, por exemplo a de que a LDB exige que todos os professores, dentro 

de determinado prazo, sejam obrigados a concluir um curso superior, é uma 

interpretação, no mínimo, equivocada. (Ibid., p. 136). 

 

 

O processo educativo, portanto, atinge uma nova etapa de consolidação, o que leva 

os gestores municipais a iniciar uma política de substituição de professores, que dispunham 

apenas do magistério – em nível médio – como credenciais para atuar em sala de aula, 

visando adequar-se à nova legislação. Esses professores foram sendo paulatinamente 

deslocados de cena, passando a ocupar funções auxiliares, no geral, tornaram-se assistentes de 

secretaria; uma função burocrática, porém, necessária ao cumprimento do tempo de serviço. 

 

3.2.2 Formação pedagógica do professor 

 

Nesta amostra, todas as participantes – 51 professoras – declararam serem formadas 

em pedagogia, o que parece denotar um incentivo municipal nesse sentido. Provavelmente, se 

ampliássemos esse recorte de forma a abranger todos os docentes da rede municipal de ensino 

de Parnamirim, a probabilidade de haver professor sem formação em pedagogia seria 

praticamente nula ou quase nula. Isso sugere que as políticas educacionais instituídas pelo 

MEC, no tocante à profissionalização do ensino, obtiveram êxito, ainda que outros fatores 

relacionados a essa problemática não tenham sido igualmente valorizados quando de sua 

implementação. 
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Quanto à municipalidade, que antes da promulgação da Lei 9.394/96 até 2005, 

recorria a diversos tipos de artifícios (imposição do turno intermediário – das 10h às 14h, 

considerado extremamente desgastante, tanto pelos docentes, quanto pelos discentes; 

contratação de estagiários, que assumiam responsabilidades para as quais, muitas vezes, não 

estavam preparados e, por fim, a seleção de professores em caráter temporário) para suprir a 

carência de professores em sua esfera de competência, não restou outro caminho a não ser 

investir na contratação de professores através de concurso público. 

Atualmente, o município de Parnamirim apresenta uma situação deficitária 

considerável quanto ao quadro de professores, permitindo que muitos deles optem pela 

jornada dupla de trabalho como forma de complementar a renda familiar. Aqui, temos 39,21% 

de professores que trabalham em dois expedientes, alguns em municípios circunvizinhos 

como Natal, São José de Mipibu e Macaíba. 

 

3.2.3 Tempo de permanência na escola de origem 

 

Outro aspecto observado nesta análise se refere à permanência do professor na escola 

em que leciona. Assim, para que possamos compreender como se constituem esses vínculos, 

dividimos as professoras de acordo com o período de tempo indicado por elas, ou seja, 

período em que estão atuando em determinada escola. A tabela, abaixo, estabelece essa 

divisão, com base em intervalos temporais: 

 

TABELA 09 – Tempo de permanência na escola em que leciona 

PERÍODO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Há menos de 1 ano 7 13,72% 
De 1 a 3 anos 12 23,54% 
Acima de 3a 5 anos 11 21,57% 
Acima de 5 a 10 anos 7 13,72% 
Acima de 10 a 20 anos 9 17,65% 
Acima de 20 anos 5 9,80% 
TOTAL 51 100% 

Fonte: Arquivo do pesquisador, 2014. 

 

 

Notemos que 13,72%, em um universo composto por 51 professoras, está há menos 

de um ano lecionando naquela escola. Isso parece sinalizar que a maioria está desempenhando 
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jornada dupla de trabalho, o que faz com que procurem, na medida do possível, transferir-se 

para estabelecimentos mais próximos de suas residências, facilitando seu deslocamento.  

No primeiro triênio da docência, o professor encontra-se em estágio probatório – 

aqui, 23,54% se enquadrariam nesse grupo –, o que dificilmente favorece a transferência de 

uma escola para outra; porém, concluída essa etapa, ele pode solicitá-la, desde que atenda às 

prerrogativas estatutárias. Quando isso ocorre, a justificativa presumível é a necessidade de 

encurtar o deslocamento residência-local de trabalho. 

Após a fase probatória, o professor que não pediu remoção, tende a permanecer por 

um período mais longo na escola de origem. A amostra, aqui discutida, indica que 62,74% 

dos pesquisados estão nessa condição. Para esses, as perspectivas em torno de uma eventual 

mudança de local de trabalho, não se confirmam, a não ser em casos excepcionais, que 

exigem readequação em seus cotidianos. 

 

 

3.2.4 Fatores que influenciaram na opção pela docência 

 

Quando indagamos sobre que fator levou essas professoras a optarem pela docência, 

descobrimos que a autorrealização (31,38%) e a vocação (23,52%) se destacaram. A tabela, 

abaixo, aponta as opções que, de acordo com seus depoimentos, influenciaram nessa decisão:  

 

TABELA 10 – Fatores determinantes na escolha da docência como profissão 

FATORES QUANTIDADE PERCENTUAL 

Autorrealização 
Concorrência 
Dupla Jornada 
Estabilidade  
Grade Curricular 
Influência Familiar 
Mercado de Trabalho 
Vocação 

16 
01 
01 
07 
01 
06 
05 
12 

31,38% 
1,96% 
1,96% 

13,72% 
1,96% 

11,70% 
9,88% 

23,52% 
Outro 2 3,92% 
TOTAL 51 100% 

   Fonte: arquivo do pesquisado, 2014. 

 

À autorrealização, por exemplo, poderíamos agregar outros fatores como a inserção 

no mercado de trabalho ou, então, a estabilidade. Quanto à vocação, podemos associá-la às 

condições objetivas vivenciadas no meio familiar, cujas expectativas em torno da obtenção do 
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diploma universitário e, por conseguinte, de uma eventual ascensão social, através da 

incorporação de capital cultural, favoreceu a escolha dessa profissão. De fato, se 

considerarmos o grau de escolaridade dos pais dessas professoras (tabelas 05 e 06) veremos 

que 58,84% dos pais e 56,88% das mães não concluíram sequer o Ensino Fundamental, 

portanto, elas provêm de um ambiente social bastante desfavorecido em termos de capital 

cultural, o que provavelmente contribuiu para que a carreira profissional escolhida (docência) 

estivesse entre aquelas cujo capital cultural exigido fosse compatível com aquele transmitido 

pela família. Na verdade, a opção pela docência resulta da combinação, ainda que não 

intencional, desse conjunto de fatores aliado às circunstâncias em que a escolha se dá. Por 

exemplo, se a demanda por professores formados em pedagogia aumenta, a oferta de cursos 

de graduação nessa área tende a aumentar na mesma proporção. Isso significa que as 

facilidades de acesso a esse universo permitem que determinado segmento populacional que, 

até então, estava concentrado em outras atividades profissionais, invista seus parcos recursos 

nesse setor que se apresenta como promissor. Dentre as docentes entrevistadas não temos 

dados sobre o número de professoras formadas em universidades particulares, cujo acesso tem 

sido tradicionalmente facilitado. Este dado poderia corroborar a nossa interpretação em 

relação ao capital cultural. 

 

3.2.5 O processo de aperfeiçoamento do professor 

 

Quando perguntamos ao professor se participava de algum curso de aperfeiçoamento, 

obtivemos os seguintes resultados: 38, ou seja, 74,51% dos que participaram da pesquisa 

afirmaram que estavam aprimorando seus conhecimentos em cursos de valorização 

profissional, enquanto que 13 professoras (25,49% do total), disseram que não participavam 

de nenhum curso.  

Ao observarmos os cursos de qualificação, a que estão vinculados as professoras das 

seis escolas pesquisadas, notamos que a opção por um ou outro se dá de acordo com aspectos 

motivacionais que se encontram na origem dessa escolha. Por exemplo, a necessidade de 

aderir aos cursos promovidos pela SEMEC, considerados como parte do processo de 

formação continuada desses docentes, representa uma alternativa à indisponibilidade de 

tempo para escolher, inscrever-se e, finalmente, frequentar outros cursos além, é claro, de não 
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ter a preocupação de estabelecer novos itinerários, novos amigos, enfim, novo cotidiano. A 

tabela seguinte mostra a configuração dessas escolhas: 

 

TABELA 11 – Cursos de aperfeiçoamento realizados pelos docentes 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PARTICIPANTES PERCENTUAL 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 27 69,25% 
Oficina Pedagógica de Ensino da Leitura 02 5,15% 
Capacitação de Coordenadores do 6º ao 9º ano 01 2,56% 
Docência Ensino Superior 01 2,56% 
Formação Continuada 01 2,56% 
Pós-Graduação em Educação Infantil 01 2,56% 
Língua Portuguesa e Matemática 
Especialização em Gestão de Processos Escolares 
Especialização em Ensino e Aprendizagem em Língua 
Portuguesa 
PROINFO 

01 
01 
01 
01 
01 

2,56% 
2,56% 
2,56% 
2,56% 
2,56% 

Libras 01 2,56% 
TOTAL 39 100% 
Fonte: Arquivo pessoal pesquisador, 2014. 

 

Vemos, então, que 52% dos professores, que participam de algum curso de 

qualificação, escolheram o PNAIC, como aquele que melhor atende suas necessidades 

imediatas. A razão dessa escolha parece residir na compatibilidade entre o formato desse 

curso e a disponibilidade de tempo para frequentá-lo. Na verdade, o PNAIC leva dois anos 

para sua conclusão, porém a participação dos professores ocorre semanalmente, o que lhes 

permite conservar quase que inalteradas suas rotinas, reservando algumas horas, nos finais de 

semana, para que possam atender à carga horária mínima exigida. 

Aqueles que não participam do PNAIC, mas de outros cursos, fazem um percurso 

solitário em busca de seus objetivos. De fato, pelo que constatamos, o PNAIC tornou-se a 

alternativa viável para indivíduos cujas atribuições diárias – lecionam em mais de uma escola 

– consomem uma parte significativa de seu dia a dia. 

Nessas condições, submeter-se a um processo de qualificação implica na mobilização 

do habitus, ou seja, no reordenamento das disposições incorporadas, visando colocar em 

prática estratégias que permitam encurtar a distância entre as condições objetivas vivenciadas 

e aquilo que se almeja alcançar. É o que Bourdieu denominava de senso prático: 

 

Os “sujeitos” são, de fato, agentes que atuam e que sabem, dotados de um senso 

prático [...] de um sistema adquirido de preferências, de princípios de visão e de 
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divisão (o que comumente chamamos de gosto), de estruturas cognitivas duradouras 

(que são essencialmente produto da incorporação de estruturas objetivas e de 

esquemas de ação que orientam a percepção da situação e a resposta adequada. 

(BOURDIEU, 2011, p.42). 

 

Assim, para muitas dessas professoras, apesar dos cursos de qualificação não terem o 

significado que gostariam que tivessem, eles contribuem para reposicioná-las no espaço 

social, além de conferir ao seu portador uma bonificação salarial de acordo com o peso que 

cada um deles confere ao seu portador. 

Em algumas ocasiões, é possível vivenciar um ou outro comentário a respeito da 

depreciação que os títulos de capacitação profissional sofrem no mercado de bens simbólicos. 

Esses comentários, muitas vezes, demonstram um entusiasmo contido quanto à valorização 

financeira decorrente dos investimentos realizados para sua obtenção. Certa vez, uma 

professora revisava seus títulos a fim de entregá-los à SEMEC para avaliação e, 

consequentemente, determinar o valor correspondente a cada um deles. Tratava-se de uma 

quantidade significativa de papéis, referente a diversas especializações e modalidades de 

cursos. Habitualmente, esse é um procedimento adotado por aquelas que desejam obter, 

através de um acréscimo salarial, reconhecimento e valorização profissional, apontados por 

elas como alguns dos fatores que incentivam a prática docente. Na maioria das vezes, esses 

cursos são financiados pelo MEC em parceria com os municípios, através de programas de 

valorização do Ensino Básico, visando fundamentalmente à qualificação docente, através de 

incentivos financeiros como forma de atrai-los para essas políticas educacionais. 

 

3.2.6 Desafios enfrentados em sala de aula 

 

No livro “A miséria do mundo” (BOURDIEU, 1997), pode-se perceber claramente 

as dificuldades que o pesquisador enfrenta ao elaborar as questões – correndo o risco de 

influenciar as respostas de seus entrevistados – que irão compor seu questionário de pesquisa. 

Ao analisar a contribuição deste livro pudemos apreender a lógica que impulsiona 

determinado universo social sem, naturalmente, deturpar o sentido atribuído pelos indivíduos 

que compartilham essa realidade. Para Bourdieu, a preocupação está justamente no modo 

como irá o pesquisador formular esses questionamentos a seus interlocutores, a fim de escapar 

de eventuais armadilhas que essa aproximação incomum tende a produzir. Essas dificuldades 

decorrem da tendência habitual do pesquisador a induzir a resposta do entrevistado. Ou 
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melhor, em formular questões cujas respostas tendem a revelar o posicionamento do 

entrevistador sobre determinado assunto.  

Da mesma forma, quando elaboramos nosso questionário, achamos que ele seria um 

recurso instrumental adequado à apreensão da realidade social vivenciada pelas professoras 

que fizeram parte deste estudo. Para nossa surpresa, entretanto, descobrimos que algumas 

questões ganharam uma interpretação diferenciada, o que impossibilitou a completa obtenção 

do objetivo proposto para aquela questão. Uma prova disso é a questão 13 que formulamos a 

respeito das realidades apresentadas pelas escolas brasileiras e francesas. Trata-se de uma 

adaptação da entrevista concedida a Rosine Christin, em junho de 1992, por uma professora 

de francês do ensino básico
12

. 

Para que possamos entender como essa realidade se configura na prática, trouxemos 

alguns excertos, que relatam as principais dificuldades encontradas pelo professor das escolas 

municipais de Parnamirim: 

 

Totalmente semelhante à realidade das escolas que a gente conhece. O que acaba 

gerando insegurança para todos. Muitas vezes, revoltas. Porque não há de fato 

investimento para mudar essa realidade. Poucas escolas apresentam situações 

diferentes, quando tem, são tidas como modelo e permanecem sendo referência para 

programas políticos. (EMH4, 08/ 2014). 

 

Aqui, a professora expõe a falta de investimentos na educação e o proselitismo 

político em torno das escolas que se destacam no âmbito municipal. 

 

 

Existem sim semelhanças, pois nos últimos anos, com a acessibilidade à escola e ao 

ensino superior, supletivos, etc., acredito ter diminuído um pouco a baixa 

escolaridade por parte das famílias, porém ainda se faz marcante a violência 

verbal, substâncias ilícitas e salas de aula com número de alunos elevado. (EMH7, 

11/ 2014). 

 

Esta professora aponta alguns avanços ocorridos, recentemente, na educação; apesar 

disso, relata aspectos negativos que marcam o cotidiano da sala de aula. 

 

Sim, As escolas brasileiras passam por essa realidade. Por mais que os órgãos 

públicos procurem oferecer programas educativos para as escolas, o resultado 

ainda é preocupante. A questão da autonomia de algumas escolas, sobre a 

quantidade de alunos, que muitas vezes obedecem ao sistema e não têm autonomia 

                                                           
12

 Colégio de Meaux em Paris. 
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para se impor, mesmo sabendo que existe a lei que garante o mínimo de alunos em 

sala de aula. (EMG6, 09/ 2014). 

 

Esta outra contrapõe aos investimentos governamentais, a falta de autonomia no 

gerenciamento do estabelecimento de ensino. 

Finalmente, trazemos este último depoimento, que na visão desta professora, tende a 

revelar as profundas dificuldades do SE municipal em equacionar os problemas que afligem a 

educação: “Sim. Deparamo-nos com salas de aulas superlotadas, sem material pedagógico 

básico (lápis, tinta, papelaria), gestão sem preparo, ausência de atendimento para alunos 

com deficiência ou alguma dificuldade...” (EMR3, 08/ 2014). 

Apesar das dificuldades encontradas quanto à formulação das questões que visam 

abarcar o espaço das relações sociais docentes, foi possível verificar algumas semelhanças 

entre realidades aparentemente diferenciadas, mas que compartilham problemas comuns 

como, por exemplo, a falta de investimentos, a violência verbal, o número excessivo de 

alunos em sala de aula, o que nos levar a associar aspectos da realidade brasileira àquela 

vivenciada na França do século XX. 

 

3.2.7 Aspectos que desencorajam a prática docente 

 

A análise dos aspectos elencados nessa questão merece um enfoque minucioso a 

respeito das respostas invocadas. De fato, a necessidade que sentimos, quando estávamos 

elaborando o questionário, foi de subsidiar as respostas (abertas) da questão precedente, 

formulando uma questão fechada que pudesse corroborar com aquilo que havia sido relatado 

anteriormente. Antes de prosseguirmos, porém, acompanhemos os dados dispostos na tabela, 

abaixo:  

 

TABELA 12 – Aspectos que desencorajam a prática docente no Ensino Fundamental I 

ASPECTOS RELACIONADOS QUANTIDADE PERCENTUAL 
Falta de Consciência de Classe 05 9,80% 
A Gestão Escolar 02 3,92% 
A Infraestrutura da Escola 01 1,96% 
A Insegurança no Trabalho 03 5,88% 
A não Valorização Profissional 32 62,75% 
A Violência Física ou Verbal 02 3,92% 
As Disputas Internas 01 1,96% 
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As Ameaças Sofridas 
Outros (especificar) 
TOTAL 

01 
04 
51 

1,96% 
7,85% 
100% 

     Fonte: Arquivo do pesquisador, 2014. 

 

Conforme vimos, a leitura desses dados aponta para dois fatores que têm um peso 

importante em nossa discussão: 1) Todas as opções foram apontadas como desencorajantes à 

prática docente, exceto, o deslocamento para o trabalho e 2) A não valorização profissional se 

sobressai em relação às demais. Antes de começarmos essa abordagem, lembremos que 

determinado aspecto pode estar relacionado às condições específicas de cada escola sem, no 

entanto, fazer parte do universo das demais. Dessa forma, se tomarmos, por exemplo, o fato 

da violência física ou verbal ter sido indicado como uma sensação vivenciada no interior 

daquela escola, isso se dá, muito provavelmente, em razão das peculiaridades que 

caracterizam o contexto social, no qual ela está inserida.  

Dito isso, passemos então, a análise dos fatores que desencorajam a prática docente, 

na visão dessas professoras. Afirmar que algo encoraja ou desencoraja determinada prática, 

implica em reconhecer que essa afirmação encontra-se orientada pelo conjunto de situações 

vivenciadas anteriormente pelo indivíduo, e que tende a modelar, ainda que parcialmente, as 

classificações que ele venha estabelecer. Assim, quando afirmam que algo desencoraja a 

prática docente tendem, na verdade, a ratificar aquilo que seu habitus – mecanismo que se 

encontra no princípio das escolhas – considera inapropriado em determinada circunstância. 

Voltando aos aspectos listados na tabela acima, queremos dizer que, embora não 

tenha sido relacionado pelos entrevistados, o deslocamento para o trabalho também é um fator 

condicionante da prática docente. Em outras palavras, a preocupação com os itinerários 

longos e, consequentemente, eventuais atrasos pode, por exemplo, comprometer a 

estabilidade emocional do professor.  

Para concluir, resta-nos abordar a questão da não valorização profissional – 

considerada pelas professoras como ponto fulcral dessa discussão, pois ela não se resume 

apenas à questão remuneratória do professor, mas envolve aspectos intrinsecamente 

relacionados ao modelo educacional encampado pelo país e às condições objetivas em que ele 

se insere. Assim, a não valorização profissional torna-se reflexo da falta de reconhecimento 

social no que concerne à prática docente. A esse respeito, Axel Honneth afirma que: “na 

estrutura das relações humanas de interação, está inscrita a expectativa normativa de deparar 

com o reconhecimento dos outros sujeitos, pelo menos na forma da pressuposição implícita de 
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encontrar nos planos de ação do outro uma consideração positiva”. (HONNETH, 2003, p.87-

88). Isso representa, para ele, um esvaziamento do sujeito enquanto ser socialmente 

constituído, ou seja: 

 

A experiência de ser reconhecido pelos membros da coletividade como uma pessoa 

de direito significa para o sujeito individual poder adotar em relação a si mesmo 

uma atitude positiva; pois, inversamente, aqueles lhe conferem, pelo fato de 

saberem-se obrigados a respeitar seus direitos, as propriedades de um ator 

moralmente imputável. (HONNETH, 2003 p.139). 

 

 

Nesse sentido, a questão do reconhecimento e da valorização profissional emerge 

como condição sine qua non à percepção de si enquanto membro de uma coletividade. Assim, 

é com base nesse mecanismo de reconhecimento recíproco, estabelecido entre os indivíduos, 

que determinada formação social passa a ser reconhecida enquanto tal ao mesmo tempo em 

que reconhece as ações empreendidas pelos seus integrantes.  

 

3.2.8 Ser ou não ser professor 

 

Fizemos ao professor a seguinte pergunta: Se não fosse professor, que outra profissão 

você desejaria exercer? E qual a razão dessa escolha? As respostas revelaram que 25,49% dos 

entrevistados, apesar das dificuldades vivenciadas, não se viam exercendo outro tipo de 

atividade profissional. Vejamos, abaixo, quais as profissões que eles se identificam e, em 

função dessa identificação, estariam propensos a desempenhá-las: 

 

TABELA 13 – Atividades profissionais elencadas pelas professoras como eventual opção à 

docência 

PROFISSÃO QUANTIDADE PERCENTUAL 
Professora 
Psicóloga 

13 
07 

25,50% 
13,72% 

Veterinária 
Médica 

04 
04 

7,85% 
7,85% 

Assistente Social 03 5,88% 
Jornalista 03 5,88% 
Nutricionista 03 5,88% 
Bióloga 01 1,96% 
Área Ambiental 
Educador Físico 

01 
01 

1,96% 
1,96% 
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Enfermeira 
Artista 
Odontóloga 
Advogada 
Músico Terapeuta 
Gestor 

01 
01 
01 
01 
01 
01 

1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 
1,96% 

Militar 
Juíza 
Não Respondeu 

01 
01 
03 

1,96% 
1,96% 
5,88% 

TOTAL 51 100% 
    Fonte: Arquivo do pesquisador, 2014. 

 

Vemos, portanto, uma configuração bastante diversificada, em que algumas áreas 

profissionais, por exemplo, medicina e psicologia rivalizam com pedagogia no que se refere à 

opção inicial de formação. Esses cursos adquirem, no mercado acadêmico, um espectro 

simbólico diferenciado, basta verificar a alta concorrência a eles associada. Logo, para 

ingressar nesses programas, o candidato precisa apresentar um capital cultural compatível 

com as especificidades inerentes a esses campos de atuação. Mais uma vez nossa discussão 

retoma a via do reconhecimento desejado e dos empecilhos concomitantes a sua obtenção. 

Assim, os depoimentos dados pelas professoras, quando se referem a afinidades com 

outra atividade profissional, sinalizam com a junção de sentimentos opostos que se alternam 

ao longo de suas respostas. Ou seja: ora resignados, ora autovalorizados, em relação a essa 

questão. Por exemplo: “Não tenho outra escolha. Gosto mesmo e me realizo como pessoa 

sendo professora”. (EML10, 11/ 2014). Aqui, parece que a professora acena com a falta de 

opção, embora se considere realizada. Ou, então: “Ainda que eu tenha ‘virado’ professora 

pelas circunstâncias da vida, hoje, sinto que estou na profissão certa para o meu perfil. Não 

me vejo em outra profissão”. (EMR6, 09/ 2014). “Virado” em que sentido? Algo decorrente 

do acaso e, portanto, não desejado? Ou, pelo contrário, uma dádiva alcançada sem que tivesse 

sido procurada. Por fim, “Quando criança pensava em ser veterinária, mas com o passar do 

tempo e observação de profissões, senti que ser professora era minha escolha certa”. (EMA9, 

10/ 2014). Uma escolha que, provavelmente, tende a estar vinculada às disposições que 

caracterizam seu habitus. 
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3.3 Lazer e práticas culturais: identificadores do capital cultural 

 

Esta constitui a terceira etapa da análise do questionário, na qual abordamos as 

práticas culturais e os momentos de lazer, mencionados pelos indivíduos que compõem esta 

amostragem. 

 

3.3.1 O professor e suas práticas culturais 

 

De início, os professores argumentaram que suas práticas culturais deixavam muito a 

desejar, seja pela falta de tempo para exercê-las, seja pelas condições financeiras, 

consideradas por eles bastante limitadas. Apesar disso, uma parcela considerável de nossa 

amostra, ou seja, 39,22% descreveu suas preferências culturais e a maneira como desfruta 

desses momentos. Ainda assim, 29,42% não dispunham de tempo para esse tipo de atividade 

e 19,60% optou por não responder à pergunta formulada. Já para 5,88%, as práticas culturais 

são vivenciadas de forma satisfatória e 5,88%, pelo contrário, dizem que as condições 

financeiras não contribuem nesse quesito. A tabela, abaixo, mostra como eles se posicionam 

em relação a essas práticas: 

 

TABELA 14 – As práticas culturais vivenciadas no universo docente 

POSICIONAMENTO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Eventos Teatrais e Filmes 04 20% 
Eventos Teatrais e Leituras 02 10% 
Eventos Teatrais e Músicas 02 10% 
Eventos Teatrais, Saraus e Filmes 
Eventos Teatrais, Filmes e visita a Museus 

01 
01 

5% 
5% 

Filmes, Música e Visitas a Museus 
Filmes e Música 

01 
01 

5% 
5% 

Leituras e Filmes 04 20% 
Outras Atividades 
Shopping 
Teatro  

01 
01 
02 

5% 
5% 

10% 
TOTAL 20 100% 

  Fonte: Arquivo do pesquisador, 2014. 

 

Observando as preferências elencadas na tabela, percebemos que tanto o cinema, 

quanto o teatro adquirem uma forte representatividade no imaginário dessas professoras. Não 
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obstante, precisamos considerar, também, as transformações a que vêm sendo submetidos 

esses ambientes. Por exemplo, um teatro não exibe apenas peças teatrais, mas diversos 

eventos culturais que, antes, seriam considerados inapropriados para aquele local. Assim, 

sendo o habitus um dispositivo norteador das práticas, a partir do qual as ações se tornam 

efetivas, seria prudente considerar a frequência a cinemas ou teatros em consonância com o 

tipo de evento ali realizado. 

 

3.3.2 A influência dos meios de comunicação no dia a dia do professor 

 

Quando olhamos pelo retrovisor da história, percebemos que as inovações 

tecnológicas têm proporcionado avanços fantásticos em todas as áreas do conhecimento. Um 

exemplo disso são as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) que 

proporcionaram um cenário diferente daquele registrado no século XX, em que a 

comunicação entre diferentes localidades exigia um ritual complexo a fim de que ela se 

concretizasse. Hoje, a comunicação se tornou algo trivial, qualquer indivíduo portando um 

aparelho celular conectado à internet consegue se comunicar com outros, quase que de modo 

instantâneo, ainda que esses se encontrem em regiões longínquas do planeta. 

Nossa pesquisa revelou que 9,80% dos entrevistados fazem uso constante de todos os 

veículos de comunicação sugeridos pelo questionário. Além disso, 86,28% utilizam um ou 

dois veículos de comunicação diariamente, e que apenas 3,92% não responderam à questão 

sobre a influência dos meios de comunicação em seus cotidianos. A tabela, abaixo, mostra as 

ferramentas de comunicação utilizadas pelas professoras em seu dia a dia: 

 

TABELAS 15 – Principais meios de comunicação utilizados pelas professoras 

VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL 
Internet  16 36,36% 
Internet e TV 15 34,12% 
TV 
TV e Jornal Impresso 
Celular  

06 
03 
01 

13,63% 
6,81% 
2,27% 

Internet e Rádio 01 2,27% 
Internet e Revistas 01 2,27% 
Jornais e Revistas 01 2,27% 
TOTAL 44 100% 

  Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador, 2014. 
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 Vemos que a maioria utiliza a internet 31,3%. Neste caso, ela serve a dois propósitos: 

comunicar-se e atualizar-se. Todavia, quando a professora desfruta dos momentos 

proporcionados pela TV, como parte de seu entretenimento, por exemplo, para assistir aos 

telejornais diários ela está, de fato, acionando suas disposições, ou seja, seu habitus, que 

encontra em sua programação as condições propícias a sua manifestação.   

 

3.3.3 Classificação de gastos quanto a artigos culturais duráveis 

 

Com o objetivo de observar a participação dos capitais cultural e econômico no 

processo de aquisição de bens duráveis, e que tem no habitus um instrumento balizador das 

ações, perguntamos a essas professoras como elas percebiam seus gastos em relação a esse 

tipo de artigo. Os resultados indicam que 37,26% acham que seus gastos são razoáveis. O que 

para 5,88% não acontece, uma vez que seus gastos ocorrem em função do salário que 

recebem. Há, ainda, 3,92% que não gastam e 1,96% não respondeu. Já para 50,98%, seus 

gastos com artigos culturais duráveis encontram-se dispostos na tabela, abaixo: 

 

TABELA 16 – Gastos com artigos culturais duráveis 

ARTIGOS DURÁVEIS QUANTIDADE PERCENTUAL 
Livros e Revistas 07 26,95% 
Livros  03 11,56% 
Livros Infantis 
Livros pedagógicos 

02 
02 

7,69% 
7,69% 

Livros, Revistas e CDs 02 7,69% 
Outros  02 7,69% 
Ampliar Coleções 
Constantes  
Bastante Alto 
Permanente 
CDs 
De Acordo com as necessidades 

01 
01 
01 
01 
01 
01 

3,84% 
3,84% 
3,84% 
3,84% 
3,84% 
3,84% 

TOTAL 26 100% 
  Fonte: Arquivo do pesquisador, 2014. 

 

É possível perceber que artigos culturais impressos (livros e revistas) têm a 

preferência desse público. Nota-se, também, que boa parte desse material constitui de livros 

infantis – provavelmente, adquiridos para seus filhos – e livros pedagógicos – utilizados como 

recurso didático em sala de aula. Dessa forma, não dá para afirmar que a opção pelos livros 
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está associada a disposições identificadas com o hábito da leitura, uma vez que os gastos com 

esses artigos se destinam preferencialmente a materiais que irão ajudá-los nas atividades 

didáticas em sala de aula e não como instrumentos que favoreçam o aumento do capital 

cultural. 

 

3.3.4 Viagens e roteiros: um lazer pouco vivenciado pelos professores 

 

Viajar não é uma prática comum entre as professoras que entrevistamos. Do total, 

47,06% disseram que costumam viajar e 52,94% afirmaram que não viajam. Quanto aos 

roteiros preferidos, a tabela abaixo mostra-nos como eles se definem: 

 

TABELA 17 – Destinos turísticos frequentados pelas professoras 

ROTEIROS DE VIAGEM QUANTIDADE PERCENTUAL 
Capitais e Interior do Nordeste 05 20,83% 
Centros Históricos 05 20,83% 
Interior do Estado 05 20,83% 
Casa de Familiares 03 12,50% 
Nacionais 03 12,50% 
Praias 02 8,35% 
Exterior 01 4,16% 
TOTAL 24 100% 

  Fonte: Arquivo do pesquisador, 2014. 

 

Notamos que os roteiros de viagens, citados acima, são definidos com base na 

familiaridade que eles encerram. Ou seja, compreendem circuitos turísticos que atendem, em 

geral, expectativas que não se distanciam muito das realidades a que estão acostumadas. Por 

exemplo, a casa de familiares, um ambiente intimamente relacionado ao habitus primário. 

Dessa forma, os resultados obtidos com a aplicação do questionário, entre as 

professoras do Ensino Fundamental I, apontam para a necessidade de se pensar a prática 

docente como uma atividade profissional determinada por aspectos circunstanciais 

vivenciados por elas ao longo de suas trajetórias. Assim, à medida que as condições objetivas 

acenavam favoravelmente, ou não, com a carreira profissional pretendida, iniciava-se o 

processo de conversão de expectativas que tinha como objetivo a iniciação à docência. Por 

exemplo: se antes da fase acadêmica (curso de pedagogia) foi possível vislumbrar 
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expectativas profissionais diversas, isso se deu em razão da não ponderação do tipo e do 

volume de capital condizente com o exercício dessas atividades.  

O que o Sistema de Ensino (SE) espera de seu corpo docente é a adesão 

incondicional às metas estipuladas por ele. Nesse sentido, a formação pedagógica, – pré-

requisito à inserção do professor nesse universo – desponta como instrumento fundamental, 

ao qual a prática professoral encontra-se indissociavelmente vinculada. Ou seja, ela não 

apenas assegura as competências estatutárias que credenciam o professor a atuar em sala de 

aula, mas também, promove o ajustamento entre disposições incorporadas e o modelo 

educacional promovido pelo SE. Isso permite, por exemplo, que a ação professoral futura 

reconheça, desde o início, as determinações estabelecidas pelo SE como legítimas.  

Com base no que foi dito, é preciso compreender que essas determinações não são 

integralmente incorporadas à prática docente. Isso ocorre principalmente quando a legislação 

– por exemplo, o artigo 33 da LDB, que dispõe sobre o ensino religioso – vai de encontro ao 

habitus, o qual vê nessa disciplina um espaço para difundir os ideais professados por sua 

filiação religiosa:  

 

O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do 

cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 

vedadas quaisquer formas de proselitismo. (BRANDÃO, 2005, p. 89). 

 

  

 

Para Bourdieu, a ação não é a simples execução de uma regra, a obediência a uma 

regra. Os agentes sociais, tanto nas sociedades arcaicas como nas nossas, não são apenas 

autômatos regulados como relógios, segundo leis mecânicas que lhes escapam. (BOURDIEU, 

2004, p. 21). Para ele, a prática resulta não de algo intencionalmente engendrado, que pode 

ser invocado sempre que solicitado, mas da convergência entre um habitus e condições 

objetivas favoráveis. Assim, para que as diretrizes institucionais sejam observadas, torna-se 

indispensável à presença de disposições que se auto reconheçam, quando confrontadas com a 

legislação educacional em vigor. 
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CAPÍTULO 4 – DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO: UM RECURSO 

INSTRUMENTAL DE ANÁLISE QUALIQUANTITATIVA 

 

 Neste capítulo utilizamos a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) e 

seu software – Qualiquantisoft – para analisar duas questões que compõem nosso questionário 

e que tratam das expectativas do professor em relação à profissão que exerce (questão 11) e 

da participação de suas famílias ao longo de suas trajetórias (questão 12). A questão 11 

permitiu que as professoras descrevessem algumas especificidades inerentes à prática docente 

e, em função delas, delineassem um quadro representativo do futuro do magistério como 

instituição vinculada ao processo de ensino-aprendizagem. A questão 12 procurou entender de 

que maneira o ambiente familiar, ao qual está ligado o habitus primário, influenciou na 

transmissão do capital cultural herdado. 

 O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), um recurso metodológico desenvolvido 

pelos pesquisadores Fernando Lefevre e Ana Maria Cavalcanti Lefevre ambos da USP, 

representa uma ferramenta inovadora, quando aplicado à análise qualiquantitativa. Essa 

metodologia baseia-se na elaboração – a partir de depoimentos individuais – de um discurso 

que represente uma coletividade. Um discurso construído na primeira pessoa do singular, cuja 

finalidade é garantir a autenticidade do pensamento coletivo, ou seja: 

 

Essas expressões-chave de sentido semelhante formam depoimentos coletivos, que 

são redigidos na primeira pessoa do singular, com a finalidade precípua de marcar, 

expressivamente, a presença do pensamento coletivo na pessoa de um sujeito 

Coletivo de Discurso. (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005, p. 22-23). 

 

 

 

Para que possamos compreender a aplicabilidade desse instrumento de pesquisa 

social, faz-se necessário, antes de tudo, definir alguns procedimentos que se encontram 

vinculados a sua operacionalização: 1) A definição prévia de algumas questões abertas que 

serão respondidas com base em uma amostragem populacional, visando à obtenção dos 

DSCs; 2) A articulação dos chamados operadores discursivos, ou seja: as Expressões-Chave 

(E-Ch), fragmentos textuais selecionados de cada depoimento individual; as Ideias Centrais 

(ICs), que descrevem os sentidos que os componentes dessa coletividade dão aos seus 

pensamentos; as Ancoragens (ACs), que se relacionam não aos sentidos, mas ao caráter 

ideológico, valores, crenças, aos quais estão alicerçados seus pensamentos e os Discursos do 

Sujeito Coletivo, que dão conformidade ao pensamento coletivo sem, no entanto, 
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desconfigurar o pensamento individual, ou melhor, as percepções que o indivíduo tem da 

realidade na qual ele está inserido e 3) A formação de categorias do discurso, em torno das 

quais se agrupam ideias centrais referentes a essas categorias.  

Vale ressaltar que no processo de estruturação dos DSCs, que têm como pano de 

fundo as expressões-chave, colhidas dos depoimentos individuais, o pesquisador não pode em 

hipótese alguma adicionar termos ou expressões que não se encontrem presentes nesses 

conteúdos verbais, previamente selecionados, a não ser que eles apareçam entre colchetes, 

numa indicação de que foram incorporados para facilitar a conexão desses conteúdos. 

Outro fator importante relacionado ao DSC foi o desenvolvimento de um software – 

Qualiquantisoft –, a partir do ano 2000, permitindo que se faça a análise dos resultados 

obtidos através de gráficos, o que favorece a apreensão da lógica discursiva presente nas 

representações sociais. Um reforço indispensável no sentido de interpretar o pensamento 

coletivo, estruturado de acordo com as opiniões de n sujeitos, no tocante a uma determinada 

questão. Para os criadores dessa abordagem metodológica: 

 

O DSC consiste, então, numa forma não matemática nem metalinguística de 

representar (e de produzir), de modo rigoroso, o pensamento de uma coletividade, o 

que faz mediante uma série de operações sobre depoimentos, que culmina em 

discursos-síntese que reúnem respostas de diferentes indivíduos, com conteúdos 

discursivos de sentido semelhante. (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005, p.25). 

 

 Dessa forma, podemos afirmar que o Discurso do Sujeito Coletivo e seu software – 

Qualiquantisoft –, ao permitir o agrupamento de conteúdos discursivos de sentido semelhante, 

desempenham um papel fundamental na identificação de uma determinada opinião coletiva, 

pois esta é constituída de um conjunto de opiniões individuais (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005, 

p. 33). É um modo de demonstrar que o pensamento coletivo de um grupo de entrevistadas 

(professoras), estruturado a partir do DSC, mantém semelhanças com princípios 

argumentativos verificados nos discursos individuais, além de enfatizá-los.  

 Como dissemos anteriormente, abordamos – com base no DSC – apenas essas 

questões (11 e 12), pois consideramos que as respostas atribuídas a ambas nos permitiram 

identificar alguns dos aspectos que se manifestam nas ações dessas professoras, bem como 

relacioná-los às dimensões do habitus– fases primária e secundária de sua constituição. 

Sendo, portanto, valiosas para nos ajudar a pensar a relação habitus-prática docente em 

função da capacidade inventiva com que ele opera. A partir daí, resolvemos trabalhar com 

duas categorias (aquelas que se destacaram entre as demais) relacionadas a cada uma dessas 
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questões. Não obstante, a questão 11 – categoria B – constitui uma exceção, já que essa 

representa a fusão de elementos tomados, aparentemente, como sinônimos pelas professoras 

entrevistadas. Ou seja, quando observamos as respostas atribuídas às expectativas com relação 

ao magistério, notamos que a valorização profissional e o autorreconhecimento despontavam 

como categorias distintas, embora tivessem percentuais aproximados, o que poderia indicar 

que os termos representassem, na verdade, significados equivalentes: autorreconhecimento 

como fator decorrente da valorização profissional ou, ainda, valorização profissional como 

aspecto fundamental ao autorreconhecimento, decidimos, então, fundi-las em uma única 

categoria.  

 

4.1 QUESTÃO 11  

Quais as suas expectativas em relação ao magistério? 

Objetivo: Permitir que as professoras – com base nas condições objetivas em que atuam – 

descrevessem algumas medidas que favorecem, ou não, a prática docente e, assim, pudessem 

repensar o futuro de sua profissão. 

 

 

 

Gráfico 01 – Distribuição de categorias do DSC de professores do Ensino Fundamental I de Parnamirim/RN 

(expectativas em relação ao magistério). 

Fonte: Elaboração própria de dados categorizados em forma de DSC. Dados oriundos de pesquisa de campo em 

2014. 
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CATEGORIA A – Melhoria da educação (DSC) 

 

 

 

 

 

 A ideia, contida no DSC acima, compreende dois aspectos intrinsecamente 

relacionados: 1) A concepção de mudança social, a partir da educação, como fator de 

transformação e 2) As dificuldades enfrentadas pelo professor no processo de consolidação de 

suas práticas. Assim, se por um lado, o professor é tido como elo indispensável na formação 

do indivíduo; por outro, falta-lhes a valorização adequada para que ele possa corresponder às 

expectativas nele depositadas.  

  

 O que observamos neste DSC é um misto de sentimentos que se rivalizam como 

elementos definidores da prática docente. Ou seja, a sensação de poder contribuir na formação 

do pensamento, visando à transformação da sociedade, o que as leva a conceber a finalidade 

de suas práticas como parte do dever cumprido; mas também, o sentimento marcado pela vida 

árdua que caracteriza a profissão docente. Temos, portanto, uma ampliação do modo de 

pensar do professor, no qual, as dificuldades cotidianas vinculam-se à importância do trabalho 

que desempenham e vice-versa, tornando-os reflexivos e atuantes quanto ao processo de 

humanização da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir na formação do pensamento de forma prazerosa para o desenvolvimento 

intelectual e social do aluno na sua formação [pois] é através da educação que fazemos 

um país melhor. Acredito que a educação é o meio de transformar a sociedade. A vida 

docente é árdua, [Porém,] quero contribuir para uma mudança social [e, dessa forma,] 

com a vida (sucesso) escolar dos estudantes. [Esta] é uma missão não só de passar 

conhecimento, mas de educar também, para um ensino de qualidade para os nossos 

alunos.  [Portanto,] acrescentar na formação das crianças, jovens e adultos de forma a 

torná-los reflexivos e atuantes. Me sinto realizada em poder por em prática o que aprendi 

e aprendo a cada dia[para ]que possamos atingir o maior número de alunos 

alfabetizados com qualidade e cidadania. (DSC estruturado a partir dos depoimentos EMH1, 

EMH6, EMH7, EMA3, EMA4, EMG6, EMG7, EMG8) 
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CATEGORIA B – Valorização profissional/ Autorreconhecimento (DSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 Este DSC deixa transparecer a busca incessante dessas professoras pela valorização 

profissional e pelo reconhecimento da sociedade em relação ao magistério. Questões que 

traduzem os anseios e as angústias de uma categoria profissional que não dispõe dos meios 

adequados para resistir às pressões (baixos salários, escassez de material didático, número 

excessivo de alunos) que se abatem sobre ela. De fato, esses vocábulos (valorização e 

reconhecimento) são tomados de forma indiferenciada sempre que se referem às dificuldades 

encontradas no exercício de suas atividades. 

 Assim, apesar de serem responsáveis pela formação inicial do indivíduo, essas 

professoras não têm seus méritos e potencialidades reconhecidos pelo SE, o que para elas, 

representa uma contradição, pois o magistério sendo a base para as demais profissões deveria 

receber, em contrapartida, uma melhor valorização por parte do SE e, consequentemente, da 

sociedade à qual, em última análise, seria recompensada em função das ações provenientes do 

magistério.  

No ano em que concluí o magistério as minhas expectativas foram muito boas. Espero que 

o magistério, bem como o professor recebam a valorização, a formação e instrumentos de 

trabalho para que possam exercer de forma digna seu trabalho, [ou seja,] que a nossa 

profissão seja reconhecida e valorizada pela sociedade; que tenham consciência do real 

papel (função do professor) e suas contribuições [a fim de] oportunizar condições 

melhores para os docentes. [Além disso,] reconhecimento da família dos educandos, 

gestão e do sistema educacional, cursos de capacitação gratuitos, melhoria salarial, 

qualidade de trabalho, [afinal] o magistério é uma profissão importante, formadora das 

demais profissões, mas não tem a valorização precisa. Acredito que o professor que faz 

um magistério bem feito está preparado para enfrentar a sala de aula. [Sendo assim], 

melhorias, capacitações, valorização, respeito, ética [permitem] que cada professor seja 

reconhecido pelos seus méritos e potencialidades. [Criar a] possibilidade de mudança na 

vida dos alunos, [faz] me realizar profissionalmente e ajudar crianças em processo de 

alfabetização. [Enfim,] que a educação tenha o reconhecimento que merece. Que tenha 

valor! (DSC estruturado a partir dos depoimentos EMH2, EMH3, EMH5, EMA1, EMA2, EMA5, 

EMA6, EMA7, EMA8, EMA9, EMG1, EMG2, EMG3, EMG4, EMG5, EMR2, EMR3, EMR5, EMR7, 

EMR9, EML1, EML5, EML6, EML7, EMN1, EMN4) 
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4.2 QUESTÃO 12 

  

 Qual a participação de sua família ao longo de sua vida escolar? Objetivo: Compreender  

 o processo de aquisição de capital cultural com base no habitus primário do professor. 

 

 

 

Gráfico 02 – Distribuição de categorias do DSC de professores do Ensino Fundamental I de Parnamirim/RN 

(participação de sua família ao longo de sua vida escolar) 

Fonte: Elaboração própria de dados categorizados em forma de DSC. Dados oriundos de pesquisa de campo em 

2014. 
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CATEGORIA B – Estimulação (DSC) 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Aqui, o DSC revela uma situação em que os pais, apesar de suas relações 

malsucedidas com a instituição escolar, aliadas às dificuldades vivenciadas cotidianamente, 

mantiveram-se ligados a ela, transferindo aos filhos – através de incentivos – a tarefa de 

superar, a partir da escola, as condições adversas que caracterizam suas realidades. 

Dificuldades extremas marcadas fundamentalmente pelo baixo capital cultural de seus 

ascendentes (58,84% dos pais e 56,88% das mães) que não concluíram o Ensino 

Fundamental, o que leva a crer que o fato de atribuírem ao Ensino Superior uma condição 

indispensável para seus filhos decorre da necessidade de superarem, através deles, essas 

dificuldades que os acompanharam durante toda a vida. Daí as renúncias, que tiveram de fazer 

a fim de proporcionar melhores oportunidades para seus descendentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre tive o apoio da minha família. Meus pais sempre me incentivaram a estudar; 

apoiaram meus estudos, as minhas decisões: nunca interferiram nas minhas escolhas. A 

maior incentivadora foi minha mãe, mesmo não sendo alfabetizada com os poucos 

recursos que tinha. Foi de grande importância, apoio, compreensão, renúncia até. [Eles] 

se tornaram fontes de inspiração na perspectiva da busca por um saber que me 

possibilita aprender e ensinar. Sempre valorizavam o estudo e o crescimento pessoal para 

que eu viesse a ser o que sou hoje. DSC estruturado a partir dos depoimentos (EMG1, EMG4, 

EMG6, EMG7, EMG8, EMH1, EMH4, EMH6, EML1, EML3, EML4, EML7, EML8, EML9, EMN1, 

EMA1, EMA9, EMR10) 
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CATEGORIA C – Participação da Família (DSC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 É possível apreender deste DSC representações que, ora se caracterizam pela 

participação dos pais no processo de aprendizagem dos filhos, ora pelo distanciamento de 

ambos – de forma mais acentuada no que concerne ao pai - ao longo dessa etapa de formação 

de seus filhos. Uma constatação que nos permite relacionar as instabilidades presentes no 

círculo familiar dessas professoras com a deficiência no processo de transmissão do habitus 

primário. Além disso, percebemos que este DSC, marcado inicialmente pelas efusões alusivas 

à participação dos pais ao longo da formação dos filhos, apontando para um acompanhamento 

regrado daqueles em relação ao desempenho escolar desses; revela, entretanto, um sentido 

destoante no qual a presença dos pais, ora aparece como prerrogativa da mãe, ora como 

prática na qual o pai não tem nenhuma participação, ora como condição inessencial para a 

família. 

 As questões aqui abordadas, a partir da utilização do DSC, nos revelam aspectos 

interessantes sobre os processos de constituição e consolidação do capital cultural, quando 

relacionado aos habitus primário e secundário. Assim, uma vez constituídos, esses 

mecanismos são acoplados em um único dispositivo gerador de práticas consonantes com as 

configurações contidas na matriz de origem. Para compreender como eles atuam na 

consecução das ações perpetradas pelo indivíduo, buscamos extrair dos discursos das 

professoras, com base nas expressões-chave, elementos indicativos de como se dá esse 

processo de consolidação. 

Ótima! Atuante, participativa, presencial, a melhor possível! Minha família [foi] 

colaboradora, incentivadora, teve uma participação ativa em todos os aspectos durante 

meu processo de aprendizagem. Meus pais sempre foram presentes ao longo da minha 

trajetória, acompanhavam meus rendimentos e cobravam para que fossem sempre 

melhor. Se preocupavam com o meu desempenho. [De fato,] meu pai devido trabalhar 

fora, não se envolvia nestas questões. Nunca deu muito apoio, dizia que estudar era 

minha obrigação [e] mesmo com suas limitações, era meu porto seguro. Minha mãe era 

professora, sempre que podia estava presente em minha vida escolar, mas não 

participava completamente. Ambos me acompanharam em casa e na escola. Tive grande 

apoio de todos. [Dessa forma,] me senti cercada de apoio e segurança. (DSC estruturado a 

partir dos depoimentos EMA2, EMA4, EMA5, EMA6, EML2, EML5, EML6, EML10, EMR1, EMR2, 

EMR3, EMR4, EMR5, EMR6, EMR7, EMR8, EMR9, EMN2, EMN3, EMN4, EMH2, EMH3, EMH5, 

EMH7, EMH8, EMH9) 
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 Inicialmente, começamos pela análise das respostas à questão: Qual a participação de 

sua família ao longo de sua vida escolar? Nosso objetivo, nesse caso, foi estabelecer a relação 

entre disposições incorporadas, através do habitus primário, e as ações que caracterizam suas 

práticas em sala de aula. Optamos, então, por trabalhar com duas categorias – estímulo e 

participação familiar – pelo fato de ambas concentrarem quase que a totalidade das respostas 

apontadas para essa questão. O que não deixa de ser contraditório uma vez que, embora eles 

(os pais) não tenham sido agraciados com o devido reconhecimento pelo sistema escolar, 

ainda assim, não hesitaram em depositar suas expectativas nessa instituição, percebida como a 

única via capaz de proporcionar a ascensão social de sua prole compensando, assim, 

defasagens socioculturais que os mantêm atrelados a um modo de vida pouco valorizado 

socialmente. 

 Em geral, os discursos das professoras, no tocante à participação de suas famílias 

durante as etapas de escolarização de que fizeram parte, são caracterizados pelo entusiasmo 

exacerbado no que diz respeito aos incentivos e apoios recebidos, em particular, dos pais. Em 

alguns casos, porém, torna-se difícil aferir, a partir da composição dos fragmentos discursivos 

analisados, o efetivo envolvimento de ambos, em especial do pai, na vida escolar delas.       

 A seguir, pedimos para que elas se posicionassem a respeito do futuro do magistério, 

estamos considerando, nessa reflexão, a bagagem cultural adquirida por elas ao longo de suas 

trajetórias. Isso implica dizer que parte desse capital provém da formação acadêmica, ou seja, 

de investimentos realizados no mercado escolar os quais, em médio prazo, retornam a seus 

investidores, através da outorga do diploma de nível superior, tornando-os socialmente 

reconhecidos. Outra parte, porém, se constitui de um conjunto de experiências vivenciadas em 

espaços de socialização diversos como, por exemplo, o ambiente de trabalho, o sindicato, as 

reuniões pedagógicas em que os agentes se reconhecem mutuamente em razão das 

disposições semelhantes incorporadas. 

 Deduzimos, então, que as formas como elas se apropriaram desses espaços de 

produção de capital cultural – habitus secundário – estão expressas nas expressões-chave das 

categorias elencadas sobre o futuro do magistério. Portanto, esses discursos podem ser 

pensados, também, como reivindicações decorrentes de condições precárias vivenciadas no 

presente, mas que são sempre proteladas em função de fatores históricos recorrentes que 

afetam a educação em todos os níveis. 

 Portanto, os DSC analisados tendem a assumir um caráter conciliatório entre 

condições objetivas vivenciadas e perspectivas futuras visando à modificação dessas 

situações. O que, em outras palavras, significa a substituição, ou melhor, a superação de um 
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modo de vida, marcado essencialmente pelo baixo valor atribuído aos capitais provenientes 

dos habitus primário e secundário, por outro mais apropriado às convenções sociais de que 

participam diariamente. 

 Contudo, sabemos que o DSC não pode responder a todas as questões que englobam 

a discussão que nos propusemos abordar – habitus e prática docente no Ensino Fundamental I 

–, sabemos também das dificuldades que tivemos para definir essas seis escolas como campo 

de pesquisa, ainda assim, consideramos importante este trabalho, no sentido de analisar as 

imbricações que subjazem à prática docente, e que tem como referencial esse segmento 

escolar que compõe a rede municipal de ensino de Parnamirim. Além disso, a forma 

aparentemente ambígua como alguns dos DSC se apresentam, revelam a dinâmica como eles 

são estruturados, assemelhando-se ao discurso individualmente considerado, em que a pessoa 

realiza uma espécie de movimento duplo, constituído de avanços e recuos, que têm por 

objetivo resgatar a ideia central em torno da qual ele se articula. 
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CONCLUSÕES 

 

A relação entre habitus e prática docente compreende mecanismos que se atualizam 

mutuamente dentro e fora do ambiente escolar. Nesse processo, intervêm de modo substancial 

as determinações impostas pelo Sistema de Ensino (SE), que tem na sua organização 

estatutária, os meios normativos que dão à prática professoral um caráter uniforme, 

condizente com as expectativas por ele defendidas. Assim, a função primordial do SE é 

aplainar eventuais inconsistências provenientes dessa interação. 

O SE, portanto, opera de forma coordenada visando à uniformidade dessas ações. 

Isto significa dizer que: os conteúdos repassados, a linguagem utilizada e a performance dos 

professores em sala de aula, tendem a refletir definições comportamentais pré-estabelecidas 

para aquele nível de ensino específico. Entretanto, há ocasiões em que as práticas destoam 

daquilo que havia sido prescrito, ou seja, recomendado. 

Isso ocorre em razão da desproporcionalidade entre disposições incorporadas, seja 

através do habitus primário, que nesse caso se caracteriza pelo baixo volume de capitais – 

econômico, cultural, social – transmitido pelos seus ascendentes; seja, em decorrência da 

precarização do habitus secundário, o qual está associado às experiências na fase adulta do 

indivíduo e condições objetivas suscitadas pela instituição. Dessa forma, as atribuições do SE 

buscam essencialmente lapidar as “impurezas” intrínsecas ao habitus, ajustando-o de modo a 

conferir à prática docente as especificidades que ela deve ter. 

Dito de outro modo, a prática docente, nas circunstâncias vivenciadas pelas 

professoras, parece resultar da composição de elementos que escapam a sua percepção e, 

também, das incongruências presentes no próprio SE. Nesse sentido, o agir professoral seria 

semelhante a uma locomotiva sem maquinista, a qual conduz os vagões sem saber exatamente 

que rumo está tomando. Da mesma forma, o professor, cujo habitus não consegue 

compreender a linguagem professada pelo SE, tende a adotar uma postura mais tradicional, 

compatível com suas origens sociais. 

O estudo da relação habitus-prática docente, aplicado a essa realidade, serviu para 

constatar que alguns gargalos (baixa remuneração do professor, deficiências na formação 

docente, infraestrutura das escolas) considerados entraves recorrentes nas discussões sobre a 

elaboração de um modelo de educação nacional, no final do século XIX, persistem até hoje 

sem que se estabeleçam pontos de consenso, ou seja, aspectos que apesar das diferenças 
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culturais, nos dão um sentimento de unidade em torno do qual é possível envolver os diversos 

segmentos sociais que lidam diariamente com essa problemática. 

Uma problemática cujas discussões se arrastam indefinidamente nas diferentes 

esferas de governo sem que medidas restauradoras, visando desalojá-la da inércia em que se 

encontra possam ser contempladas nas políticas educacionais. Talvez pelo fato de que elas 

não levam em consideração, no ato de suas formulações, as disposições incorporadas pelo 

indivíduo e, portanto, a forma como os professores se apropriam dessas políticas; mas, 

apenas, as ações imediatistas – cursos de requalificação – revestidas, muitas vezes, de forte 

apelo político partidário, que desconhecendo o modo específico empreendido pelo habitus ao 

orquestrar as ações, torna-se simplesmente uma política de compensação financeira, cujos 

objetivos, inicialmente propostos, ou seja, sobrepujar as inconsistências decorrentes de 

práticas viciosas foram sendo esquecidos ao longo do percurso. 

Sendo o habitus um mecanismo balizador das ações, é compreensível que esses 

cursos de requalificação implementados não atinjam, pelo menos de maneira satisfatória, as 

metas que haviam sido estabelecidas, sem que antes seja instituído um canal de mediação 

entre a intenção e as predisposições do indivíduo que o levam a ordenar a ação. Nesse sentido, 

o que provavelmente pode ocorrer é uma reinterpretação dos objetivos apresentados nesses 

cursos e, consequentemente, sua absorção visando adequá-los aos interesses que caracterizam 

determinado habitus. Dessa forma, podemos sempre levar em consideração a (in) 

compatibilidade entre a proposição – geralmente vista como ineficaz- e as disposições dos 

agentes aplicadas a uma situação específica. 

A prática docente observada nessas escolas longe de representar um fator 

emancipatório para o aprendente, assegurando-lhe uma formação integral, que lhe permita a 

compreensão das dinâmicas sociais que direta, ou indiretamente, o envolve em suas relações 

cotidianas, tende a se constituir em um conjunto de ações mecanicamente coordenadas 

visando, muito mais, o controle exercido pelo professor sobre as ações discentes do que a 

interação criativa com seus alunos. Para Mészáros (2008): “[...] a “educação” contínua das 

pessoas no espírito de tomar como dado o ethos social dominante, internalizando 

“consensualmente”, com isso, a proclamada inalterabilidade da ordem natural estabelecida”. 

Nessa perspectiva, o modelo educacional atual seria apenas uma ferramenta a serviço de 

interesses mercadológicos, que têm na formação de mão de obra qualificada e na inculcação 

do modo de pensar dominante, suas principais demandas.  

Por essa razão, daquilo que se produz em sala de aula, no Ensino Fundamental I, 

envolvendo a relação aluno-professor, parece estar associado, ou melhor, ancorado em 
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concepções, valores, enfim, constitutivos do habitus desse professor o qual, ainda que não 

intencionalmente, os reproduzem sob a alegação de estar seguindo as orientações curriculares 

impostas pelo SE. É dessa forma que esse habitus configura a prática e vice-versa, um 

processo constante de aferição das ações desencadeadas, procurando compatibilizá-las, em 

virtude de circunstâncias às quais elas buscam responder. 

Temos, então, a prática docente como resultado da equalização entre o habitus e as 

diretrizes educativas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

(SEMEC). É a partir dessas duas vertentes geratrizes que se constitui a prática professoral no 

ambiente escolar. Ou seja, são esses referenciais – as experiências multivariadas inscritas na 

biografia do professor, e que norteiam suas ações e as contingências advindas da SEMEC – 

que concertam a prática docente. 

As formas como ambos (o habitus e as diretrizes) operam, na consecução das 

práticas, tendem a ser vistas pelo senso comum como harmonicamente coordenadas entre si; 

porém, há situações em que elementos dissonantes vêm à tona, fazendo com que um deles 

prepondere sobre o outro e, dessa forma, o desloque para uma posição secundária no processo 

de constituição dessas práticas. Assim, quando o SE institui o Ensino Religioso como 

disciplina a ser ministrada com base na diversidade religiosa que caracteriza a nossa 

sociedade, o professor tende a converter essa orientação, adotando práticas condizentes com 

sua filiação religiosa, em geral, o cristianismo. O que implica dizer que há uma sobreposição 

do habitus em relação às determinações regulatórias recomendadas pelo SE suscitando, 

portanto, a questão que atribui ao habitus a primazia sobre a prática docente. 

De fato, à medida que essa discussão avança, surgem novos questionamentos em 

torno dessa temática – habitus e prática docente. Nesse sentido, seria interessante desenvolver 

uma abordagem ampliada, a qual, partindo da interação entre habitus e diretrizes 

institucionais, nos levasse a responder a seguinte pergunta: Qual a finalidade da prática 

docente, difundida atualmente em nossa sociedade? A resposta a essa questão teria que passar, 

obrigatoriamente, pelo crivo das comunidades em que essas escolas estão inseridas, ou 

melhor, das pessoas de carne e osso, que vivenciam a realidade concreta que marcam seus 

cotidianos, mas que depositam nessas instituições suas expectativas quanto a um futuro 

promissor. É aí que entra o DSC, uma técnica metodológica capaz de aglutinar as falas desses 

indivíduos, compondo um mosaico linguístico, constituído a partir de fragmentos de discursos 

individuais que gravitam em torno de uma ideia central que dá unidade a suas indagações.  

Obviamente, o DSC como qualquer outra metodologia empregada na pesquisa social, 

apresenta certas limitações quanto à apreensão dos fenômenos que caracterizam uma 
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coletividade. O importante é dizer que seu foco não está nos depoimentos individuais, 

considerados isoladamente, mas nas combinações que eles proporcionam para dar voz ao 

coletivo. Assim, a capacidade de interligação entre o individual e o coletivo constituiu o fator 

pelo qual resolvemos adotá-lo em nossa pesquisa. Na questão 12 – categoria C, por exemplo, 

o DSC revela como foi a participação dos pais no processo de formação das professoras 

entrevistadas. Há de se ressaltara forma de participação dos pais em que alguns casos houve 

referências de ambos – pai e mãe, em outros casos, destaca-se a participação da mãe em 

detrimento do pai que trabalha. 

Isso é importante para pôr em xeque o discurso oficial, que confere à educação um 

caráter emancipatório, voltado para a construção do cidadão crítico, reflexivo, sobre os 

fenômenos sociais que ocorrem a sua volta. Diferentemente disso, o que costumeiramente se 

nota é uma sistemática desvalorização do professor, além do sucateamento das escolas da rede 

pública de ensino, principalmente nos âmbitos estadual e municipal, decorrente de cortes 

orçamentários nas políticas educativas, tendo como justificativa a observância à Lei de 

Responsabilidade Fiscal.  

Portanto, o habitus e as diretrizes institucionais, que regulam a ação professoral no 

âmbito da escola, estão intrinsecamente vinculados à prática docente. Porém, não se trata, 

simplesmente, de uma associação coesa, em que ambos os dispositivos se combinam de forma 

harmoniosa visando à elaboração de um arranjo performático; pelo contrário, a prática 

docente, produto do confronto entre disposições individuais, de um lado, e parâmetros 

coercitivos regidos pelo SE, de outro, torna-se um princípio deturpado pela desarmonia 

causada pelos elementos que a compõe. 

Se, por exemplo, determinada escola alcança uma classificação abaixo do patamar 

desejado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), isso significa que as 

práticas, ali observadas, não se coadunam com as metas estabelecidas, ou seja, os esforços – 

concebidos com base no habitus e nas diretrizes escolares – empreendidos pelos professores 

não produziram a ação esperada pelo SE, o que implica na reavaliação do trabalho 

desenvolvido pelos professores. 

É justamente por não ter surtido o efeito desejado que o SE, desconsiderando as 

disposições que determinam o habitus, passa a ter a primazia sobre os pressupostos que 

definem, de acordo com essa concepção, a prática professoral. Esquece-se, porém, que esses 

pressupostos, tidos como referenciais no que concerne à prática docente, serão reinterpretados 

pelo habitus e, assim, redefinidos em função das propriedades que os caracterizam. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário aplicado aos professores 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 
Pesquisa: Habitus e prática docente nas escolas municipais do Ensino Fundamental I em 

Parnamirim/RN 

Pesquisadores responsáveis: Felipe de Melo Gomes/ Geniberto Soares Barbosa/ Mariana 

Ferreira de Melo 

 

QUESTIONÁRIO 

Data:______/______/_______ 

Escola: _________________________________________________________ 

Nome: _________________________________________________________ 

 

1. Sexo:  

       Feminino             Masculino                           
 

2. Estado civil: 

       Casado 

 

                  Solteiro             

 

                  Outro 

3. Faixa Etária: 

      15 a 19 

 

      20 a 24 
 

      25 a 29 
 

                  30 a 34 
 

                  35 a 39 
 

                  40 a 44 

 

 

                  45 a 49 
 

                  50 a 54 
 

                  55 a 59

4. Renda familiar: 

      De 1 a 2 salários mínimos 

      Acima de 2 a 3 salários mínimos 

      Acima de 3 a 5 salários mínimos 

                 Acima de 5 a 7 salários mínimos 

                 Acima de 7 a 9 salários mínimos 

                 Acima de 9 salários mínimos 
 

 

5. Origem social dos pais: 

5.1. Grau de escolaridade do Pai: 

      Não alfabetizado 

      Ensino Fundamental incompleto 

      Ensino Fundamental 

      Ensino Médio incompleto 

                 Ensino Médio 

                 Ensino Superior incompleto 

                 Ensino Superior 

                 Pós-Graduação 

c  c

  

c

  

                           

c

  

c

  

c

  
c

  
c

  

c

  
c

  
c

  

c

  
c

  
c

  

c

  
c

  

c

  

c

  

c

  

c

  

c

  
c

  
c

  
c

  

c

  
c

  
c

  
c
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5.2. Grau de escolaridade da mãe: 
 

 

      Não alfabetizado 

      Ensino Fundamental incompleto 

      Ensino Fundamental 

      Ensino Médio incompleto 

                 Ensino Médio 

                 Ensino Superior incompleto 

                 Ensino Superior 

                 Pós-Graduação 

5.3. Profissão do pai: _______________________________________________ 

5.4. Profissão da mãe: _______________________________________________ 

 

6. Desenvolveu alguma atividade profissional, antes de atuar como professor? 

      Sim           Não. Qual?______________________ 

7. Você é formado em Pedagogia? Caso não, especificar. 

      Sim           Não. Caso não qual?______________________ 

8. Há quanto tempo trabalha nesta escola?__________________ 

9. Exerce a função de professor em outra escola? 

      Sim           Não. Qual?______________________ 

10. Que fator levou você a optar por essa profissão? 

      Autorrealização 

      Concorrência 

      Jornada dupla 

      Estabilidade 

      Grade curricular 

            Influência familiar 

            Mercado de trabalho 

            Salários 

            Vocação 

            Outros (especificar): __________ 

 

11. Quais suas expectativas em relação ao magistério?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Qual a participação de sua família ao longo de sua vida escolar? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

13. Atualmente, você participa de algum curso de aperfeiçoamento? Qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

14. Uma professora de francês do Ensino Básico, do colégio de Meaux em Paris, fez um 

relato das principais dificuldades encontradas por ela no exercício de suas atividades. 

Por exemplo: a baixa escolaridade das famílias; a violência verbal; a presença de 

c

  
c

  
c

  
c

  

c

  
c

  
c

  
c

  

c

  

c

  

c

  

c

  

c

  

c

  

c

  

c

  
c

  c

  c

  c

  

c

  

c

  

c

  

c
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substâncias ilícitas, nas imediações da escola; a composição das turmas de alunos que, 

ou extrapola a quantidade máxima permitida, ou apresenta alunos sem as competências 

adequadas; a falta de motivação e a dificuldade de se estabelecer uma relação de 

autoridade e confiança. 

Você identifica alguma semelhança ou diferença com a realidade das escolas brasileiras? Fale 

sobre isso. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

15. Dentre as opções abaixo, qual delas desencorajam a prática docente? 

               A falta de consciência de classe 

               A gestão escolar 

               A infraestrutura da escola 

               A insegurança no trabalho 

               A não valorização profissional 

A violência física ou verbal 

As disputas internas 

As ameaças sofridas 

O deslocamento para o trabalho 

Outros (especificar): _________ 

16. Se não fosse professor, que outra profissão você desejaria exercer? E qual a razão 

dessa escolha? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

17. Como você definiria suas práticas culturais? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

18. Com que frequência você utiliza os meios de comunicação (televisão, rádio AM, 

rádio FM, jornal impresso, internet, outros) para atualizar-se? E com qual deles você 

tem maior afinidade?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 19. Como você classificaria seus gastos quanto a artigos culturais duráveis (livros, 

revistas especializadas, CDs, instrumentos musicais, outros)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

c

  
c

  
c

  
c

  
c

  

c

  
c

  
c

  
c

  
c
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

20. Costuma viajar? Que destinos fazem parte de seu roteiro de viagem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação: 

Título: Habitus e prática docente nas escolas do Ensino Fundamental I em Parnamirim-RN 

Pesquisadores Responsáveis: Geniberto Soares Barbosa, Felipe de Melo Gomes e Mariana Ferreira de Melo 

Instituição da coordenadora: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Telefones para contato: Profª Lore Fortes (84) 3215-3559 (UFRN) e (84) 8104-1161 e (84) 9839-0334 

Geniberto Soares Barbosa (84) 9134-1267. 

Este estudo contará apenas da coleta de dados sobre as situações vivenciadas pelo professor em sala de 

aula. 

Você está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa cujo objetivo é avaliar, a partir do conceito de 

habitus desenvolvido pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a prática do professor em sala de aula, 

relacionando-a às disposições que o indivíduo adquire ao longo de sua trajetória. Esta pesquisa está autorizada e 

faz parte do projeto de pesquisa intitulado Habitus e prática docente nas escolas municipais de Parnamirim-RN, 

realizada sob a coordenação da Professora Dra. Lore Fortes do Departamento de Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e corresponde ao projeto de Mestrado em Ciências 

Sociais (UFRN), de Geniberto Soares Barbosa. Como benefícios, esta pesquisa poderá significar uma grande 

contribuição para o conhecimento de como as disposições adquiridas tendem a influenciar a prática docente. 

Além disso, poderá indicar algumas diretrizes para nortear uma eventual revisão das políticas educacionais no 

Brasil. Os professores serão entrevistados pelo pesquisador em sua residência ou na escola, e a gravação só 

ocorrerá se houver a sua autorização. Você não receberá pagamento por sua participação, mas também não terá 

nenhuma despesa. Esta pesquisa oferece riscos mínimos aos participantes, se você se sentir constrangido, poderá 

se recusar a completar a entrevista. A professora Lore Fortes e Geniberto Barbosa, mestrando responsável pelo 

projeto, assumem a responsabilidade e ressarcimento sobre qualquer risco ou dano que se apresente. Os dados 

coletados não serão identificados, preservando a privacidade e anonimato de todos. 

Entendo que estou sendo convidado (a) participar do desenvolvimento dessa pesquisa, concedendo 
entrevista individual, por eu ser professor (a) do Ensino Fundamental I e que poderei deixar de colaborar em 
qualquer fase, sem penalização alguma e sem prejuízo ao sigilo quanto às informações já fornecidas, cabendo 
apenas comunicar a minha decisão ao pesquisador.  
           Compreendo que os resultados dessa pesquisa, favoráveis ou não, serão compartilhados com as pessoas 
participantes e com a comunidade acadêmica e divulgados através de publicações científicas, e que os 
resultados desta pesquisa serão dados a mim caso eu os solicite e que a pessoa que devo entrar em contato é a 
Profª Dra. Lore Fortes (UFRN) e Geniberto Barbosa, mestrando pesquisador (UFRN). Telefones para contato: 
Profª Lore (84) 3215-3559 e (84) 9839-0334 e Geniberto (84) (84) 9134-1267. 

Declaro-me informado (a) e autorizo, voluntariamente, a utilização dos dados fornecidos para a 

pesquisa em questão. 

_______________________________             _________________________________  

Nome e assinatura do professor                           Nome e assinatura do pesquisador 

___________________________________              

Nome/assinatura do responsável pelo projeto 

Data, ___________________ 


