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Introdução 

 

Imagine-se de repente saindo de um carro, mãos ocupadas pelo material de 

trabalho (caderno e máquina fotográfica), só, num pequeno lugarejo cujo ar cheira a 

flor, de rua única, com algumas poucas casas e pequenas lojas, uma igrejinha católica 

em reforma, três igrejas protestantes e uma escola. A escola tem suas paredes brancas 

salpicadas de muitos desenhos coloridos, feitos por todos os alunos e professores no ano 

de 2004. A primeira impressão é que a escola está vazia, tal o silêncio ao meu redor. 

Toco a campainha e espero ansiosa, preocupada em me ajeitar depois da longa viagem, 

ajustar e ser aceita.2  

As notas a seguir falam sobre uma escola pública situada no meio rural do estado 

do Rio de Janeiro e apontam para um questionamento sobre o ofício docente em tal 

contexto, baseando-se em duas idéias principais, sugeridas por Rui Canário (2000) em 

seus estudos sobre escolas rurais de Portugal. A primeira é que as questões relativas à 

escola no mundo rural não constituem apenas um problema interno ao sistema escolar, 

mas são, ao contrário, bem mais amplas e dizem respeito à configuração global da nossa 

sociedade, o que nos conduz a pensar essa escola em um contexto não apenas técnico, 

mas também político. A segunda é que a cultura3 do meio rural produz uma escola 
                                                 
1 Doutoranda do Departamento de Educação. 
2 Inicio este trabalho inspirada pela descrição do antropólogo Malinowski (1980), que faz o seguinte 

relato de campo: “Imagine-se de repente desembarcado, rodeado por todo o seu equipamento, só, numa 

praia tropical próxima a uma aldeia nativa, enquanto a lancha ou bote que o trouxe se afasta até 

desaparecer no horizonte” (p.41). 

 
3 Cultura entendida com Geertz (1978) como uma teia de significados. Para o etnógrafo americano, essa 

teia de significados, que é pública, pode ser interpretada quando se confere a devida importância às ações 

dos sujeitos, que são sempre simbólicas. A cultura não é algo ao qual podem ser atribuídos casualmente 

os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os processos, mas, sim, um contexto, 

dentro do qual tais comportamentos, fatos, processos ou instituições podem ser descritos de forma 
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diferenciada, cujas maneiras de ensinar de seus professores e de aprender de seus alunos 

merecem ser pesquisadas, pois trata-se de “um terreno potencialmente fecundo para a 

emergência de práticas educativas que ajudem a repensar criticamente a forma 

escolar”(Canário, 2000, p. 121).  

O trabalho etnográfico começou em abril de 2005. O que levantou minha 

curiosidade para esta escola foi a informação de que seus alunos têm tido nos últimos 

anos o melhor desempenho municipal no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Assim, quis conhecer quais as características daquela experiência pedagógica que 

seriam responsáveis pelo “sucesso” daqueles estudantes de uma escola pública 

brasileira, estadual e retirada dos centros urbanos, inclusive a nível municipal (o 

“arraial” fica a 23 km do centro da cidade). Ainda, era fundamental buscar saber qual o 

significado da escola para aquela comunidade. 

 

 

O rural: uma primeira aproximação 

O sertão é do tamanho do mundo. 

(Rosa, 1967, p.59) 

 

Para o senso comum, há uma oposição entre o meio rural e o urbano, sendo o 

primeiro freqüentemente abordado como que subordinado ao segundo. Similarmente, na 

descrição de uma pesquisa sobre os professores de escolas de zona rural de Minas 

Gerais, Rocha & Soares (2002) argumentam que o rural é marcado ora por uma visão 

idealizadora (o rural é o espaço bucólico, o guardião das tradições e das relações 

solidárias; a cidade é um local poluído, destruidor de tradições e com relações pouco 

solidárias), ora de maneira depreciativa (o rural é o espaço da pobreza, do atraso e da 

ignorância, contrapondo-se à cidade moderna, sábia e rica). 

Mastrángelo (2000), ao estudar uma comunidade no interior da Argentina, numa 

revisão histórica, destaca que a oposição conceitual entre rural e urbano foi apenas 

(mais) um produto da urbanização associada à industrialização, que ocorreu nos séculos 

                                                                                                                                               
inteligível, ou seja, com “densidade”. Então, na busca de “traçar a curva de um discurso social”, fixando-

o “numa forma inspecionável” (p.13), o pesquisador precisa atentar para os comportamentos e não levar 

suas categorias pessoais para o campo. 
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XIX e XX, com a expansão do capitalismo em toda a América Latina. Também para 

Canário (2000), a questão do mundo rural vem sendo abordada como um problema de 

desenvolvimento ou, melhor dizendo, de ausência de desenvolvimento, em 

contraposição ao mundo urbano e industrializado.  

Demartini (1988) acredita que trabalhar com essa problemática se deve mais à 

necessidade de acabar com o preconceito na forma com que os cientistas sociais têm 

tratado do tema do que às possíveis diferenças entre o meio rural e urbano. Embora ela 

tenha realizado seus estudos no interior do Estado de São Paulo, podemos trazer para o 

interior do estado do Rio muitas de suas observações. Isso porque, para esta autora, o 

rural é definido segundo a natureza do trabalho. Assim, as formas de relação de trabalho 

que se estabelecem no campo é que caracterizarão as diferentes categorias de 

profissionais rurais e, conseqüentemente, a identidade social e econômica da 

comunidade4.  

Há pelo menos três situações sócio-econômicas estruturalmente diferentes, a saber: 

os proprietários rurais são os produtores que detêm a posse dos meios de produção; os 

arrendatários e parceiros têm o poder de usar os meios de produção que não possuem e, 

desta forma, pagam pelo uso da terra desembolsando uma quantia fixa pela utilização 

ou uma porcentagem da produção, respectivamente; finalmente, os assalariados, 

permanentes ou temporários, que não têm os meios de produção e vendem sua força de 

trabalho.  

Por outro lado, e abrindo um novo espaço de observação, a pesquisa argentina 

citada anteriormente (Mastrángelo, 2000) conclui que o que se deve buscar é uma 

articulação social capaz de nos permitir compreender a relação entre unidades sociais 

menores (rurais e periféricas) e maiores (o estado, a região, o Estado nacional e os 

capitais transnacionais). Isso se deve ao fato de que a expansão do capitalismo e a 

descentralização da produção industrial colocam tradições diferentes em contato numa 

mesma realidade e, portanto, articulam os níveis local (o distrital, o municipal, o 

estadual) com o nacional e o transnacional, numa nova formação social específica, a ser 

conhecida.   

                                                 
4 Para a autora, rurais são “aqueles grupos da sociedade que estão diretamente ligados à produção 

agropecuária, considerando-se também as diferenciações existentes entre as categorias de agricultores em 

função da posse ou não dos meios de produção e, de maneira especial, da terra, assim como a posição 

ocupada no sistema de relações sociais de produção”. (Demartini, 1988, p.25). 
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Outros especialistas, como Pessoa (2003), reconhecem que “O campo está na 

cidade e a cidade está no campo”, ou seja, que ao se falar em rural deve-se levar em 

conta que o rural é 1) mais que apenas uma categoria geográfica específica; 2) mais que 

apenas produção agrícola ou agropecuária; e 3) uma  representação social e simbólica. 

Dispensando, portanto, as dicotomias, e decidindo seguir por este espaço de 

observação, vamos conhecer o nível local. A escola fica em zona rural de um pequeno 

município do interior do estado do Rio de Janeiro, com cerca de 23.000 habitantes, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que vivem 

basicamente da agropecuária. A comunidade é composta basicamente de pequenos 

agricultores familiares descendentes principalmente de colonizadores portugueses, 

suíços e alemães, que começaram a chegar à região em meados do século XIX. A 

cultura cafeeira foi a principal atividade agrícola e perdurou por muito tempo, até entrar 

em declínio e ser complementada pela chamada “lavoura branca” (cultivo de inhame, 

batatas, hortaliças etc), comercializada nos centros urbanos do sul do Estado do Rio.5 

Os pequenos e médios proprietários cultivam, ainda, as lavouras de subsistência, como 

o arroz, feijão, frutas. 

A infra-estrutura da comunidade é boa quando comparada a outras regiões do 

país: há energia elétrica em muitas propriedades rurais, as estradas de acesso são 

trafegáveis durante o ano todo, com raras exceções. A comunidade tem sofrido com a 

enorme queda da produção agrícola e a dificuldade na comercialização dos produtos, o 

que faz com que muitos jovens busquem outras opções nos centros urbanos. Como 

grandes problemas sociais locais, podemos citar a falta de emprego para os jovens e o 

alcoolismo, aparentemente relacionados entre si. 

Nesse contexto, muitos estudantes são filhos (a) de pequenos sitiantes e 

trabalhadores das fazendas. Apesar da necessidade real de ajuda na lida diária, também 

acontece de os pais acharem que os filhos “não dão para o estudo” e dizerem que eles 

                                                 
5  A maioria das crianças da escola ajuda seus pais em casa. Mesmo os estudantes de apenas sete anos de 

idade “capinam”, “roçam”, “colocam as mudinhas na cova”, além de ajudarem em outras tarefas, como 

tirar leite, carregar terra no carrinho, lavar roupa, cuidar do irmão, da avó; enfim, “brincam de trabalhar 

com o pai e a mãe”, resposta dada prontamente por um menino quando perguntado sobre do que eles 

brincam em casa. 
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ganham mais ajudando em casa6, realidade esta que coincide com a descrição 

etnográfica feita por Brandão (1990) sobre a cultura camponesa e a escola rural em 

Catuaçaba, interior de São Paulo.   

Acredito que a decadência da agricultura e suas conseqüências sociais, dentre as 

quais o empobrecimento gradativo da região, têm implicações diretas na organização da 

escola da comunidade e na forma de acesso a ela pelos estudantes que ainda continuam 

vivendo nos sítios e fazendas, especialmente porque essas mudanças econômicas 

modificam a cultura do local, a “teia de significado” social (Geertz, 1978). Ainda em 

relação a este aspecto da produção econômica, houve uma grande mudança na região 

nos últimos meses com a instalação de duas fábricas na região (quatro no município),  

aspecto que deverá ser melhor estudado. Por ora, podemos dizer que a medida tem 

dividido os moradores e a comunidade escolar, que ainda estão sem saber bem o que 

pensar da situação. 

Além de pequenos agricultores e assalariados na lavoura, os pais dos estudantes 

são pequenos comerciantes, alguns funcionários públicos, pedreiros, artesãos e, mais 

recentemente, “sacoleiros” (vendem roupas íntimas produzidas na região). E aqui nasce 

uma importante pergunta: o que significa o rural para essas pessoas, que vivem lá “na 

roça” e que, geralmente, dão um valor enorme para a escola e seus professores?  

 

 

A escola no meio rural 

Assim, a instituição escolar tende a ser considerada cada vez mais, tanto pelas 

famílias quanto pelos próprios alunos, como um engodo, fonte de uma imensa decepção 

coletiva: essa espécie de terra prometida, semelhante ao horizonte, que recua na medida 

em que se avança em sua direção. (Bourdieu, 2004, p.221) 

 

O ensino regular em áreas rurais brasileiras surgiu com o advento da monocultura 

cafeeira e com o fim da escravidão, quando a agricultura passou a necessitar de mão-de-

obra especializada, ou seja, seu desenvolvimento no país reflete as necessidades 

                                                 
6 Essa afirmação faz sentido quando descobrimos que a escola tem duas quintas séries, mas apenas uma 

sexta, devido a esta desistência dos estudos. É muito comum o aluno nesta faixa etária querer trabalhar 

para ajudar a família e a isto se somam a dificuldade de aprendizagem e a ausência de cursos noturnos. 
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socioagrárias. Embora nascido no fim do 2º. Império, o ensino escolar somente se 

implantou amplamente na primeira metade do século XX (Calazans, 1993). 

Atualmente, os dados do estudo Estatísticas dos Professores do Brasil revelam 

que a área rural concentra perto de 50% dos estabelecimentos de ensino de educação 

básica e apenas 14% dos estudantes. Em 2002, existiam em torno de 4,8 milhões de 

alunos no ensino fundamental de 1ª a 4ª., enquanto nas séries finais o número de alunos 

das escolas localizadas na zona rural não ultrapassou 1,5 milhões.  

Para conhecer o trabalho dos professores é preciso buscar revelar as várias culturas 

presentes na escola onde labutam, especialmente porque ela vem sendo considerada um 

espaço de formação. Tal idéia é defendida por Nóvoa (1992) e Canário (1996, 2005), 

para os quais há um processo de aprendizagem coletivo, nessa “totalidade cujas partes 

estão em constante inter-relações” (Canário, 1996, p.131), em que todos, alunos, 

professores (e eu acrescentaria os pais), formam-se e formam. Também penso a escola 

como esse local de formação docente. 

 Todos reconhecem que a relação entre cultura e escola é antiga e que as questões 

culturais sempre estiveram presentes em debates sobre a escola, até porque uma função 

primordial desta é a de transmissora de cultura. Atualmente, quem primeiro revelou a 

existência de uma “relação íntima, orgânica” entre educação e cultura foi Forquin 

(1997), que considera a escola como um “mundo social” de características e vida 

próprias, nomeado de cultura de escola (p.197). 

Pérez Gómez (2001) identifica a escola como um espaço de cruzamento de culturas, 

que lhe dão identidade, relativa autonomia e a finalidade de mediar, reflexivamente, os 

múltiplos conhecimentos que chegam, assim delineados: 

as propostas da cultura crítica, alojada nas disciplinas científicas, artísticas e 

filosóficas; as determinações da cultura acadêmica refletida nas definições que 

constituem o currículo; os influxos da cultura social, constituída pelos valores 

hegemônicos do cenário social; as pressões do cotidiano da cultura institucional, 

presente nos papéis, nas normas, nas rotinas e nos ritos próprios da escola como 

instituição específica; e as características da cultura experencial, adquirida 

individualmente pelo aluno através da experiência nos intercâmbios espontâneos 

com o meio (2001, p.17).  

O autor pensa que “A escola, como qualquer outra instituição social, desenvolve e 

reproduz sua própria cultura específica” (p.131), denominada cultura institucional, 
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sendo esta definida como o conjunto de significados e comportamentos que ela cria. 

Nóvoa (1992) classifica essa cultura institucional de cultura interna, parte integrante, 

junto com a cultura externa (“variáveis culturais existentes no contexto da organização, 

que interferem na definição de sua própria identidade”, definida na p.29), da cultura 

organizacional da escola.. 

A escola estudada parece, num primeiro momento, contradizer a idéia bourdiana 

da escola como a “terra prometida”, que introduziu esse segmento, pois os professores, 

alunos e pais disseram que ela atende às demandas das famílias. Além disso, ela é vista 

como possibilitadora de um futuro melhor, de um emprego fora da lavoura, pela grande 

maioria dos estudantes do ensino médio.  

A escolarização na zona rural ligada à possibilidade de superação das condições 

de vida na lavoura antecede, segundo Demartini (1988), aos processos de urbanização e 

industrialização. Parece ser, portanto, antiga e generalizada. A autora nos revela que 

estudos dos anos 1960 aventavam um desinteresse da população rural pela educação, 

mas ela não confirma esta situação em pesquisas. Ao contrário, em duas regiões 

diferentes do estado de São Paulo, uma plenamente atingida pela industrialização e 

outra à margem, constatou-se que “a aspiração por maiores conhecimentos era 

generalizada” (p.27), já nos anos 1960. Os produtores tinham empenho efetivo na 

escolarização dos filhos, embora os agricultores de poucos recursos restringissem-se ao 

estudo das séries primárias.  

No início dos anos 1980, já havia dois tipos de escola no meio rural, as “de roça” e 

as “de rua” (Rocha & Soares, 2002). Enquanto as primeiras não têm uma estrutura 

hierarquizada, apresentam turmas multisseridas e estão em locais afastados, as segundas 

apresentam uma organização mais próxima do modelo urbano, com estrutura 

hierárquica diferenciada, turmas seriadas e são localizadas nos povoados e distritos. A 

escola estudada, que se enquadra na segunda categoria, tem estrutura física precária, 

mesmo tendo água e luz. A seguir, algumas observações sobre a cultura organizacional 

da “escola da dona Clair”.  

 

Uma escola no meio rural fluminense: a “escola da dona Clair” 

O muro colorido à minha frente é a parte mais bonita da escola e contrasta com o 

pequeno espaço interno da mesma, cujas paredes estão com a pintura velha e gasta pelo 

tempo. A última reforma aconteceu há nove anos atrás e a verba para manutenção tem 
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sido usada para obras estruturais, como reforma da rede de esgoto. Essa característica 

foi citada por todos os agentes com quem conversei e/ou entrevistei como um dos 

aspectos mais negativos da escola, associada à falta de espaço físico construído, pois 

não há sala de professores, quadra de esportes coberta, banheiros em número suficiente 

e, pior, refeitório, o que faz com que se comam as refeições sentados no chão ou em pé, 

com o prato quente à mão7. Além disso, a biblioteca, a cozinha, a secretaria e muitas 

salas de aula são espaços exíguos e insuficientes para a realização do trabalho escolar.   

Os números são reveladores. A “escola da dona Clair”, como ela é chamada pelos 

pais e conhecida em toda a região, atende a 128 crianças pela manhã, da classe de 

alfabetização à quarta série, e 212 no turno da tarde, de quinta série ao terceiro ano do 

ensino médio. Apesar dos dois turnos e das diferenças de idade entre os estudantes, o 

“clima acadêmico” (a forma de organização do trabalho escolar) e o “clima disciplinar” 

(relacionado às regras de conduta da escola), na categorização de Bonamino (2005), são 

semelhantes durante todo o dia, e acompanhados pela dona Clair, a grande “mãe” 

daquela família.  

A idéia da grande mãe e da escola como uma família apareceu nas falas da maioria 

dos professores e dos alunos, embora destes tenha vindo a maior parte de uma repetida 

reclamação à “mãe”, a quem “falta pulso forte para punir indisciplinas”, segundo muitos 

deles. Achei curioso que essa crítica parta dos alunos, a quem teoricamente caberia um 

pedido de mais tolerância, mas o fato é que parece que dona Clair está cansada, cansaço 

este que foi citado por dois professores como negativo, junto ao continuísmo (que é 

“sempre ruim”, segundo eles). Este aspecto encontra eco na fala de mais uma 

professora, que a considera uma “monarca”, que não se atualiza mais e não aceita 

sugestões de mudanças.  

Por outro lado, vi práticas de delegação de poderes da diretora aos professores, à 

servente e às merendeiras, seja em atividades acadêmicas, na reorganização do horário 

do turno ou na escolha do cardápio. Alunos, pais e professores entram e saem de sua 

sala (que, aliás, funciona como secretaria, sala de professores, almoxarifado) atrás de 

                                                 
7 Aqui, uma pequena mudança: uma notícia (com foto) em famosa coluna do Jornal O Globo no início de 

2006 sobre essa situação sensibilizou um empresário que doou mesas e cadeiras já usadas, mas em bom 

estado, que hoje ficam ao relento, pois o poder público estadual fluminense até agora só se mobilizou para 

proibir a diretora de dar entrevistas sobre essa realidade. Ou seja, ainda não construíram o refeitório. 
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material, solução. Encontrei dona Clair na escola às 7 da manhã em todas as minhas 

visitas (ela sai para almoçar em casa e volta para o turno da tarde, saindo às 17 h).  

Uma professora diz que a diretora “trata a todos sem diferença, e parece se 

importar de verdade com a gente, quando pergunta se estamos bem”. Ela é o “elo de 

união dos professores”, a mãe que leva doce de leite caseiro para compartilhar com os 

professores no Conselho de Classe. Ao indagar à diretora qual o papel daquela escola, 

ela abre um sorriso e diz: “Esse é o meu trabalho, a minha vida. Para essa comunidade, 

ela é a única esperança de futuro”.  

O clima de família e a valorização da escola puderam ser sentidos em outros 

momentos. É muito comum encontrar alunos do turno da tarde chegando às 7 da manhã 

na escola, onde passam o dia, para fazerem seus trabalhos. A escola é o único lugar 

daquela comunidade em que há livros para pesquisa. Em 2006, a direção fechou uma 

parceria com uma instituição americana e recebeu 9 computadores que já estão 

instalados em uma sala, na qual as crianças visitam pelo menos uma vez por semana. Há 

duas semanas, eles estão conectados à Internet. E a escola é citada como a “fonte do 

conhecimento” local, “essencial para a vida”, “um lugar que dá status freqüentar”. 

Cheguei a ouvir de uma mãe, muito emocionada: “tudo o que meu filho sabe ele 

aprendeu aqui”8.  

Mas, além dessa imbricação escola-familia, há mais um elemento peculiar na 

cultura institucional (Pérez Gómez, 2001): a escola “é o referencial de lazer” daquelas 

crianças que trabalham muito (em casa, na lavoura, no comércio), quando não estão na 

escola. Segundo um deles, por isso, “o estudo flui muito melhor”. A escola é o espaço 

do encontro e do lúdico, da “sociabilidade pura” na fala de Simmel (1978), em que a 

interação se dá entre iguais. Ela é considerada como “único espaço de convívio social” 

daquelas crianças, que brincam de bola, de roda, de dar piruetas, de subir em árvores, de 

                                                 
8 Aliás, essa foi outra surpresa, a “mãe-aluna” da quarta série da “escola da dona Clair”, em 2005. Rosely, 

então com 26 anos, é mãe de Thiago, hemofílico (precisando, portanto, de cuidados especiais), e, foi, ao 

mesmo tempo, aluna por 4 anos. Foi convidada a voltar a estudar pela diretora, que não se conformou de 

vê-la esperando pelo filho à porta da sala e a levou para dentro, proporcionando “uma das maiores 

emoções” de sua vida, que foi o reencontro com os estudos, largados na segunda série do ensino 

fundamental. 
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cantar, de imitar passarinhos, de tocar violão em rodas, até de namorar (embora isso seja 

proibido dentro da escola). E também de estudar.  

Junto com o empenho de alguns professores (muitos dos quais são dedicados ex-

alunos da escola), a vontade de aprender e o interesse dos alunos foram citados por 

praticamente toda a comunidade como os fatores que justificavam o bom desempenho 

no ENEM. “A escola é o meu horário de descanso”, disse um aluno do ensino médio. 

Impossível não registrar que o “descanso” termina para a grande maioria das 

crianças que consegue chegar ao terceiro ano, uma vez que eles não têm acesso à 

faculdade, pois os pais não podem sustentá-los numa particular (perto de casa), nem 

numa pública (longe de casa, o que requer gastos com estadia e alimentação, além do 

material).  Triste realidade (do interior) do Brasil. 

 Vale lembrar que, neste sentido, precisamos, mais uma vez, concordar com 

Bourdieu e com sua idéia trazida lá atrás sobre a escola e retomada neste outro trabalho: 

“Se os membros das classes populares e médias tomam a realidade por seus desejos, é 

que, nesse terreno como nos outros, as aspirações e as exigências são definidas, em sua 

forma e conteúdo, pelas condições objetivas, que excluem a possibilidade de desejar o 

impossível” (Bourdieu, 1966, em Nogueira e Catani, 2004, p.47). 

Mas é com este tipo de realidade que trabalham cerca de 15% dos professores 

brasileiros. (Brasil, 2006). 

 

Os professores no meio rural 

Os estudos Estatística dos Professores no Brasil e O Perfil dos Professores 

Brasileiros não revelam o número exato de professores que atuam no meio rural. Este é 

fornecido no estudo A Educação no Brasil Rural: existem 354.316 professores atuando 

na educação básica do campo. Sobre a formação, no ensino fundamental de 1ª a 4ª série, 

apenas 9% apresenta formação superior (na zona urbana, representa 38% dos docentes). 

Nas séries finais do ensino fundamental, o percentual de docentes com apenas o ensino 

médio completo corresponde a 57% do total. Pior é a situação dos professores de ensino 

médio: 22% têm escolaridade de nível médio, ou seja, atuam no mesmo nível de ensino 

que a sua escolaridade (Brasil, 2006). 

A revisão bibliográfica sobre educação e escola rural feita até o momento tem 

mostrado que há poucos estudos sobre o tema e que eles têm se concentrado na 

denominada “educação do campo” (Arroyo & Fernandes, 1999; Caldart, 2000, Pessoa, 
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2003). O conhecimento levantado acerca dos professores que atuam em áreas rurais 

ainda é escasso. Mapeei até o momento apenas trabalhos que descrevem a situação em 

Minas Gerais, Piauí e São Paulo e eles são poucos, além de limitarem-se às séries 

iniciais do ensino fundamental.  

É mais uma vez Demartini (1988) quem manifesta sua preocupação sobre o fato de a 

maioria dos estudos sobre a educação escolar no passado focar aspectos relacionados ao 

sistema educacional, com poucas referências ao desempenho dos professores ou aos 

sujeitos e agentes da educação. Daí, ela recolhe histórias de vida de velhos mestres que 

lecionaram para populações rurais paulistanas no início do século passado, mas com o 

objetivo de conhecer a visão que a população rural tinha sobre a escola no início do 

século XX. De acordo com a narrativa deles, a constante dominação política, 

administrativa e cultural do urbano sobre o rural se manifestava também no plano 

educacional, fazendo com que os habitantes desejassem adquirir os valores urbanos, 

mais oportunidades educacionais, aspirações que correspondiam, também, aos valores 

dominantes da sociedade global.  

Similarmente, ao reconstruir um cenário histórico da atuação de professores de 

Matemática no interior do estado de São Paulo, Garnica (2005) faz um apanhado das 

pesquisas locais sobre os discursos docentes que revelam dificuldades de articulação do 

trabalho com as diferenças da comunidade e, ainda, uma tendência à “urbanização do 

caipira9”. Em suas palavras, “A história da educação escolar caipira, constituída nos 

vãos da história oficial da educação brasileira, vai, pois, trilhando caminhos distintos 

daqueles trilhados pelos alunos e professores dos grandes centros. Citadinos, 

cosmopolitas, elegantes, finos e sofisticados, segundo os dicionários, servem de 

antônimo à ‘caipira’.” (p.131). 

Essa idéia vai ao encontro de outra descrição de estudo, dessa vez em Minas Gerais, 

nos anos de 1990. Rocha & Soares (2002) investigaram as representações sociais de 113 

professores das séries iniciais do ensino fundamental, sobre a escola do espaço rural, de 

40 escolas, em 13 municípios.  Os dados revelaram que para noventa por cento das 

professoras entrevistadas a escola deve ser um espaço para ensinar o caminho da cidade. 

                                                 
9 O autor usa esse termo para se referir aos “habitantes do interior do estado de São Paulo, ainda que haja 

algumas indicações que estendam o termo para as comunidades do sul de Minas Gerais e parte da região 

centro-oeste brasileira.”(p.131) Na região onde está se realizando o estudo, os moradores usam o termo 

“roceiro”, mas geralmente o fazem de maneira pejorativa. 



 

 

12 

12 

Para quatro por cento, a escola deve ensinar o amor ao campo. E seis por cento das 

professoras não tem o meio rural como conteúdo de trabalho. 

 Para os pesquisadores, os professores brasileiros não têm tido em sua formação 

(tanto inicial como continuada) a oportunidade de vivenciar ou sequer discutir as 

especificidades em relação ao ensino rural, sendo que, na literatura pedagógica, o tema 

aparece de forma superficial. Ainda, parece que entre os professores há uma valorização 

de profissões urbanas em detrimento de profissões rurais, o que faz com que eles 

raramente vinculem os conhecimentos rurais ao trabalho escolar. 

Essa tendência vai contra o discurso oficial que tem reconhecido o problema e 

afirmado promover a fixação do homem no campo, como percebemos inclusive nos 

documentos oficiais10. 

Em resumo, os estudos revelam que a escola rural tem desempenhado papel mais 

intenso na valorização do urbano. De qualquer modo, mostram muito pouco sobre a 

realidade profissional do docente neste contexto.  

 

A pesquisa sobre os professores de uma escola rural fluminense 

ela [a narrativa] mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. 

Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do 

barro”. (Benjamin, 1985, p.207). 

Na “escola da Dona Clair” há, em 2007, 24 professores para atender ao ensino 

fundamental e médio. Dona Clair, com seus 69 anos, trabalha há 50 anos na escola, 

primeiro como a única professora dos 40 alunos matriculados, há 20 apenas como 

diretora. É parente e foi a primeira professora de muitos dos atuais docentes da escola. 

A professora de matemática literalmente nasceu lá, pois seu pai era o zelador, e ela veio 

ao mundo na sala onde hoje funciona a biblioteca. Mesmo sem “o umbigo enterrado 

aqui”, como se referiu a si mesma, orgulhosamente, a professora, muitos ex-alunos 
                                                 
10 Um excerto do Estatística dos Professores do Brasil:  

De uma maneira geral os dados mostram que, de fato, há muito que se avançar para melhorar as 

condições de ensino oferecidas à população rural. É tarefa de difícil solução e que demanda 

diferentes estratégias (...). Formação continuada para os profissionais que já atuam na zona rural 

e políticas de formação e melhoria das condições profissionais são tarefas que podem ser 

fomentadas e implantadas pelo poder público para diminuir a distância entre o meio urbano e o 

rural. ( p.30) 
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querem, depois de cursarem a faculdade, voltar à escola para trabalhar. Ouvi de um 

recente ex-aluno, atualmente cursando a faculdade de Administração em município 

vizinho, seu desejo de “ser professor aqui, pois a gente fica com os laços muito juntos”. 

 A profissão docente tem sido considerada um dos principais vetores de 

transformação da organização socioeconômica das sociedades atuais, embora, 

paradoxalmente, esteja vivendo um processo de desvalorização, desde o último século. 

Essa ambigüidade está presente no estatuto social e econômico dos professores, 

considerado um eixo estruturante da profissão por Nóvoa (1991). Esse autor nos ensina 

que se ela era considerada de grande prestígio social e situação econômica digna, até os 

anos 1920, o mesmo não se pode falar sobre os dias de hoje, ainda que o ensino em 

ambiente escolar represente uma das esferas fundamentais da sociedade moderna atual, 

integrando cada vez mais a cultura, a economia e a política, e sendo responsável pela 

instrução de todos os seres humanos em suas mais diversas profissões.  

Além do valor da profissão, também os números impressionam: no Brasil, existem 

cerca de 2,4 milhões de docentes, segundo o Censo escolar de 2002, trabalhando em 

Creche, Pré-Escola, Classe de Alfabetização, Ensino Fundamental e Ensino Médio, para 

um total de 50,6 milhões de alunos matriculados nesses níveis de ensino (Inep, 2004, 

p.17). Nas últimas décadas, conhecer o trabalho dos professores tem sido objetivo 

crescente de estudos realizados no âmbito das ciências da educação, estudos esses que 

procuram investigar a materialidade das práticas de ensino desenvolvidas pelos docentes 

em seus diversos e singulares locais de trabalho.  

Embora o tema da formação de professores remonte à década de 1980 no Brasil e o 

assunto dos saberes e práticas pedagógicas tenha ocupado um lugar central nas 

pesquisas sobre o ensino em vários países da Europa, no Canadá e nos Estados Unidos, 

já a partir da década de 1990, o mesmo não se pode dizer em relação às escolas 

brasileiras localizadas em contexto rural. André (2000) chega a dizer que esse tema é 

“silenciado” entre os pesquisadores da educação, e, embora possamos considerar um 

certo exagero a colocação, de fato, a escola no meio rural tem sido um tema periférico 

na investigação em educação.  

Mas o que pensar do exercício da profissão docente numa cultura institucional 

como essa? Como é ser professor numa escola em que a hora de estudar é a hora do 

descanso e da sociabilidade?  
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Para responder a essas perguntas, fui pesquisar autores como Tardif (2000, 2002), 

Tardif e Lessard (2005), Perrenoud (1993, 1995, 2001), Bourdieu (2001, 2005), Nóvoa 

(1991, 1992, 1995). E saí dessa revisão de literatura considerando que conhecer o 

trabalho docente significa 1) conhecer os habitus profissionais, expressos em saberes 

que têm suas origens nas experiências pessoais e profissionais do professor, e que sua 

construção é resultante de um longo processo de socialização pessoal e profissional, no 

qual as experiências pré-profissionais e profissionais vão se entrecruzando nos campos 

sociais e de poder; 3) perceber que a construção dos habitus docentes é fortemente 

influenciada pela interação entre os agentes nas diversas posições do espaço social, o 

que quer dizer que a maneira de ser professor, a forma como constrói, mobiliza e 

transforma suas experiências, saberes e competências pessoais e profissionais está 

indiscutivelmente ligada ao fato de que este é um trabalho sobre outro ser humano, em 

que “o trabalho sobre o outro está no coração da atividade” nas palavras de Dubet 

(2002, p.11). 

Em síntese, o objetivo da pesquisa é mapear o habitus profissional de 15 

professores que atuam há mais de 10 anos na escola referida11, expressos em 

conhecimentos, valores, hábitos, atitudes, habilidades e estilos de ensinar, através de 

narrativas sobre as trajetórias de vida (colhidas através de entrevista), e de sua prática 

em sala de aula.  

Neste estudo de caso, uso da observação participante, além de também aplicar 

questionários para detalhamento do perfil social, econômico e cultural de todo o corpo 

discente e docente. No levantamento das histórias de vida, quero conhecer a construção 

e a mobilização do habitus profissional, resultante do processo de socialização pessoal e 

profissional. Para tal, realizo uma etnografia nos moldes de Geertz (1978), e inspirada 

nos trabalhos de Queiroz (1988) e Bourdieu (2003) e Dubet (1994, 2002), entre outros.  

 

 

 

 

                                                 
11 Este critério foi inspirado no tempo mínimo de experiência docente caracterizado por Huberman (1992) 

como o de total integração dos docentes nas escolas, assim como por uma independência e domínio de 

conteúdos e métodos. 
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