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Introdução 
 

Objetivamos, neste artigo, analisar a trajetória escolar dos(as) 

professores(as) de Geografia que atuam na Educação Básica da rede pública 

em Teresina, capital do estado do Piauí. Visando apreender, no contexto dessa 

trajetória, o estado da acumulação do capital cultural escolar, através do qual, 

segundo nossa hipótese, esse grupo obteve a possibilidade de alcançar os 

atuais postos no mercado de trabalho e se inserir na dinâmica do campo 

geográfico em Teresina. 

Iniciamos por situar o leitor quanto ao conceito de capital cultural 

escolar. O uso desse conceito apóia-se na teoria elaborada por Pierre Bourdieu 

que, em seu conjunto, busca desvendar a lógica da dominação social nas 

sociedades de classes e os mecanismos pelos quais ela se disfarça e se 

perpetua. Bourdieu utiliza o termo capital, em analogia à abordagem 

econômica desse conceito, para referir-se à existência e posse de diferentes 

bens materiais ou simbólicos.  Bens que “se acumulam por operações de 

investimento, se transmitem por herança e se reproduzem de acordo com a 

habilidade do seu detentor em investir” (THIRY-CHERQUES, 2006, p.38). 

Considerando a sua transmissão por herança, Bourdieu abordou a aquisição 

de capitais desde o berço das relações familiares. Segundo ele: 

[...] cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que 
diretas, um certo capital cultural e um certo ethos,  sistema de valores 
implícitos e profundamente interiorizados, que contribui para definir, 
entre coisas, (sic) as atitudes face ao capital cultural e à instituição 
escolar. A herança cultural, que difere, sob dois aspectos, segundo as 
classes sociais, é a responsável pela diferença inicial das crianças 
diante da experiência escolar e, conseqüentemente, pelas taxas de 
êxito (Bourdieu, 2002, p.41-42). 

 

                                                 
1 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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Portanto, para Bourdieu, o capital cultural corresponde a um conjunto de 

competências intelectuais, transmitidas pelas famílias e ampliadas pelo sistema 

escolar, existindo sob três formas: 

[...] no estado incorporado, ou seja, sob a forma de disposições 
duráveis do organismo; no estado objetivado, sob a forma de bens 
culturais – quadros, livros, dicionários, instrumentos, máquinas, que 
constituem indícios ou a realização de teorias ou de críticas dessas 
teorias, de problemáticas, etc.; e, enfim, no estado institucionalizado, 
forma de objetivação que é preciso colocar à parte porque, como se 
observa em relação ao certificado escolar, ela confere ao capital 
cultural – de que é, supostamente, a garantia – propriedades 
inteiramente originais (BOURDIEU, 2002, p. 74). 

O volume de capital cultural incorporado está na base da aquisição das 

outras formas desse capital, bem como de outros tipos de capitais. No campo 

educacional, por exemplo, a acumulação de títulos escolares (capital cultural 

institucionalizado) “garante” posições diferenciadas dentro desse campo.  

A incorporação do capital cultural dá-se por meio de um trabalho de 

inculcação e de assimilação que se confunde com o próprio processo de 

socialização dos agentes em uma determinada cultura. O capital cultural é, 

portanto “marcado por suas condições primitivas de aquisição” (BOURDIEU, 

2002, p. 75). Assim, buscamos conhecer nas origens familiares do grupo de 

professores(as) pesquisados(as) e, mais especificamente, na sua trajetória 

escolar, as marcas do trabalho de acumulação primitiva do capital cultural que 

os levou a optar pelo magistério em Geografia. 

O material explorado neste trabalho consiste num corpus formado por 

respostas obtidas através de um questionário e de entrevistas semi-diretivas2. 

O questionário serviu, dentre outras questões, para explorar aspectos como: 

tamanho da família (número de filhos); sua origem geográfica; a profissão e 

níveis de escolarização dos pais. A entrevista, por sua vez, focalizava aspectos 

mais subjetivos da escolarização como, por exemplo, a escolha da graduação 

em Geografia. 

                                                 
2 Esse corpus, aqui parcialmente utilizado, foi organizado para subsidiar uma pesquisa mais ampla que 
resultou em tese de doutorado, defendida em 2007 por Josélia Saraiva e Silva, sob a orientação do Prof. 
Dr. Moisés Domingos Sobrinho. 
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Traços da origem familiar 
 

Ao verificar o tamanho das famílias de origem, observamos que mais de 

88% dos(as) professores(as) são oriundos de famílias constituídas por três 

filhos, sendo que 35,8%  conviveram em grupos maiores formados por mais de 

6 filhos.  

As famílias com grande número de filhos, além de serem comumente 

encontradas nos grupos sociais de baixa renda, são, também, típicas do meio 

rural. Aliás, a  origem rural é uma característica predominante  entre as famílias 

dos(as) pesquisados(as), conforme se vê na Tabela 1, que salienta os locais de 

nascimento dos  progenitores. 

 
Tabela 1 – Local de nascimento dos pais dos(as) professores(as) 

 
 

LOCAL DE 
NASCIMENTO 

 
PAI 

 
MÃE 

TOTAL 
(pai+mãe) 

Nº 
absoluto 

% Nº 
absoluto 

% Nº 
absoluto 

% 

Capital do estado do 
Piauí 

18 14,6 20 16,3 38 15,4 

Cidades pequenas no 
interior do estado do 
Piauí 

82 66,7 83 67,4 165 67,1 

Outras cidades do interior 
dos estados do MA, CE, 
BA, RN, AL, PB e PE 

22 17,9 20 16,3 42 17,1 

Outros estados da 
Federação 

01 0,8 0 0 01 0,4 

Total 123 100 123 100 246 100 
                   Fonte: Crédito direto dos autores. 

Os pais nascidos no interior do Piauí e no interior de outros estados 

nordestinos somam mais de 84%, ou seja, no mínimo, 84% dos(as) 

professores(as) têm o pai, a mãe ou os dois de origem interiorana. As 

ocupações remuneradas exercidas pelos progenitores ilustram a origem 

interiorana ou rural dos mesmos. Das 34 ocupações citadas a atividade de 

lavrador foi a mais freqüente e, a de pequeno comerciante, a segunda. Embora 

esta última seja de natureza diversa da primeira, torna-se o seu complemento, 

uma vez que pequenos comércios são uma constante no meio rural e 

constituem-se em uma de suas características. 
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As ocupações das mães, por sua vez, são uma amostra da realidade 

vivenciada pelas mulheres dos setores populares, principalmente as oriundas 

do meio rural, pois um grande percentual delas dedica-se exclusivamente às 

atividades do lar, ou seja, à produção de valor de uso para a unidade familiar. 

Em termos de ocupação remunerada, destaca-se a de professora primária, 

que, apesar de gozar de certo prestígio nas cidades pequenas, não são 

detentoras de bons salários, principalmente na região Nordeste do Brasil. No 

ano de 1997, por exemplo, o(a) professor(a) da Educação Infantil, na região 

Nordeste, recebia um salário médio de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco 

reais). Nesse mesmo ano, a região Sudeste pagava em média R$ 587,00 

(quinhentos e oitenta e sete reais) para esse profissional3. 

Com respeito à escolarização, observamos que a maioria dos pais 

dificilmente ultrapassou o Ensino Médio como nível máximo de escolarização. 

Apenas 14,6% conseguiram concluir o Ensino Fundamental e 18,7% 

concluíram o Ensino Médio. Desses, apenas 4,9% ingressaram e concluíram o 

curso superior. Números semelhantes se repetem na escolaridade das mães. 

Ressalte-se, entre essas, a presença acentuada do analfabetismo, pois cerca 

de 11,4% são analfabetas. Entre os pais, o percentual é de 6,5%. Constatamos 

que apenas 39% dos(as) professores(as) pesquisados(as) nasceram em 

Teresina. A maioria (cerca de 59,4%) nasceu em cidades de pequeno porte 

localizadas no interior do Piauí (49,6%) e de vários outros estados nordestinos 

(9,8%). 

Dentre as razões da migração, a educação também ocupa seu lugar, 

pois, quando os filhos(as) atingem a idade escolar ou ultrapassam os limites de 

escolarização presentes na cidade natal, as famílias ou apenas os filhos 

migram para centros urbanos maiores, no caso, Teresina, a capital do estado 

do Piauí.  

O depoimento, a seguir, ilustra bem essa situação. 

A perspectiva de quem mora no interior ... não tem onde estudar. Eu 
vim porque não tinha um ambiente para estudar mais, encerrou lá. Aí 
eu vou ficar lá fazendo o quê? Eu, voltar para a roça? (risos) 
Melhorou porque estou num ambiente mais saudável, numa cidade 
que tem tudo o que eu quero, tem amizade, educação, posso estudar 
o que eu quiser, porque até hoje eu estudo, nunca paro de estudar, 
trinta anos estudando e ainda quero estudar mais. Enquanto estiver 

                                                 
3 INEP. Geografia da Educação Brasileira. Brasília: O Instituto, 2002. 
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enxergando eu vou estudar. Até cego vou estudar. E aí ... melhorou 
por isso; porque estou num ambiente que tem tudo o que eu quero. 
Bem diversificado (Valdir4, 47a, 10am). 

Os(as) professores(as) migraram para Teresina, em sua maioria 

(69,4%), nas décadas de 1970 e 1980. Estas décadas representam o período 

em que se intensificou a urbanização do estado, em conseqüência de um 

relativo crescimento econômico perceptível nos indicadores econômicos da 

época. Conforme nos apresenta Mendes (2003, p. 295):  

 
O crescimento do PIB piauiense no período de 1970 a 1999 atingiu a 
média de 7,1%, contra 5,2% do Nordeste e 4,4% do Brasil. Com 
isso, a participação do Piauí em relação ao PIB da região subiu de 
3,0% para 4,2%, em 1999, tendo chegado a 4,7% em 1991. 
 

 

Na década de 1970, houve um maciço investimento federal no estado, 

que possibilitou certo aparelhamento urbano. Tais investimentos concentraram-

se na construção de linhas de transmissão de energia, construção e 

pavimentação de estradas e na implantação dos serviços de telecomunicações 

(MENDES, 2003, p. 298).  

Fatores como o pouco incentivo ao meio rural e a crise que nele se 

instaurou têm sido apontados pelos estudiosos como uma das causas do 

êxodo rural. Segundo Martins et al. (2002, p. 149), “a contínua deterioração das 

condições de vida da zona rural serviu como potente alavanca de expulsão da 

população para outros estados e principais cidades do Piauí, tornando muito 

maior o crescimento populacional urbano”. A migração rural-urbana no Piauí 

tem se intensificado desde a década de 1960. Bacellar (1995, p. 115) ao fazer 

a análise dos dados censitários de 1940 a 1991, revela que “o grau de 

urbanização da população piauiense vem crescendo rapidamente, tendo 

passado de 16% em 1950 para 23% em 1960; 32% em 1970; 42% em 1980 e, 

finalmente, cerca de 53% em 1991”. 

Contrariamente ao que ocorre nas grandes regiões metropolitanas, a 

atração de populações do interior do Piauí para a capital não se deve às 

atividades industriais, embora Teresina possua um setor industrial incipiente. 

Neste caso, a intensificação das atividades administrativas, de comércio e 
                                                 
4 Estamos utilizando nomes fictícios para identificar os sujeitos, os dados seguintes são verídicos e 
indicam a idade (39 anos) e o tempo de magistério (10 anos de magistério). 
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prestação de serviços, comum nas áreas urbanas, tem se apresentado como o 

fator de atração para as populações do interior do estado. Em pesquisa 

realizada pela Fundação CEPRO (2000, p.33), foi verificado que as atividades 

com maior absorção de mão-de-obra no Estado são aquelas relacionadas ao 

serviço público, seguidas pelo comércio formal e pela prestação de serviço  

Como ilustração desse movimento migratório pode-se assinalar que a 

maioria dos(as) professores(as) não nascidos em Teresina é oriunda de 

cidades pequenas distribuídas por todo o interior do estado, portanto, com 

número de habitantes bastante variado. Apenas cinco dos(as) 61 

professores(as) nasceram em cidades com mais de 45.000 habitantes. Dentre 

os(as) que não são nascidos(as) no Piauí, o maior fluxo vem dos estados do 

Maranhão (09) e do Ceará (03). Assinale-se que o Piauí limita-se 

extensamente com esses dois estados (Maranhão ao oeste e Ceará a leste), e 

a localização da capital, Teresina, na região central do território piauiense, 

favorece a vinda de populações de cidades próximas, localizadas ao sul 

desses estados. Essas populações chegam a Teresina em busca, dentre 

outras coisas, de uma maior possibilidade de escolarização. Os(as) 

professores(as) e suas famílias fazem parte desse contingente. Segundo dados 

da Fundação CEPRO,5 em pesquisa direta realizada no ano de 1998 e 

publicada em 2000, a “busca por mais estudos” é apontada como a terceira 

maior causa de migrações para Teresina. Considerando o grau de escolaridade 

atingido pelos(as) professores(as) em relação ao de seus pais, inferimos que a 

busca por mais escolarização tenha contribuído muito para o movimento 

migratório de suas famílias. A escolha por Teresina, em sua maioria, deveu-se, 

possivelmente, às limitações impostas por fatores econômicos que os 

impossibilitaram de ir para cidades maiores e mais distantes6. Teresina, desde 

o século XX, além das funções administrativas, tem se destacado como pólo 

concentrador de atividades terciárias como o comércio e a prestação de 

serviços, com destaque para as áreas de saúde e educação7. 

Em síntese, podemos constatar que as famílias de origem dos(as) 

professores(as) caracterizam-se como provenientes de cidades do interior. 

                                                 
5 FUNDAÇÃO CEPRO.  Perfil do trabalhador piauiense. Teresina-PI: Fundação CEPRO, 2000. p. 51. 
6 Teresina, embora seja a capital do Estado do Piauí, é considerada uma cidade de porte médio. 
7 PIAUÍ. 2000, op. cit., p. 21. 



 7

Seus pais exercem profissões ligadas à terra, ao trabalho braçal (pedreiro) ou 

ao pequeno comércio, com uma pequena incidência de funcionários públicos. 

Essas profissões são também um reflexo do nível de escolarização atingido 

pelos pais, que, em sua maioria, não ultrapassa o Ensino Médio. As famílias de 

origem ocupam, dessa forma, na estrutura social vigente – uma sociedade de 

classes – uma posição econômica baixa e com dificuldades de atingir a cultura 

considerada legítima pelos dominantes. Entretanto, e este é o aspecto que 

mais nos interessa aqui ressaltar, apesar dos poucos recursos e da baixa 

escolarização dos pais, essas famílias investiram na melhoria das condições de 

vida de seus descendentes, através da educação.  

Embora não possamos dizer que a migração tenha se dado 

exclusivamente por causa da educação dos filhos (pois envolve seguramente 

outros fatores, pelo menos na realidade nordestina), essas famílias 

compartilhavam, desde o início, a crença na eficácia da educação como meio 

de ascensão social. Desta forma, elas não somente decidiram investir 

economicamente em educação, como também tiveram de se organizar 

internamente para alcançar essa meta. Isto porque, no caso de famílias pobres, 

em particular, manter os filhos por longo tempo na escola implica em 

desenvolver estratégias para compensar a ausência do(a) estudante enquanto 

força de trabalho, no sentido mercantil, ou força produtora de valores de uso 

para a unidade familiar (ajudar na renda familiar ou ajudar a mãe nos trabalhos 

domésticos, ajudar a cuidar de irmãos menores, entre tantas outras atividades).  

Para famílias inseridas nas camadas sociais de baixa renda, o 

atendimento das necessidades básicas como alimentação, moradia etc. é o 

mais premente. Nesse aspecto as famílias de origem dos(as) professores(as) 

não são uma exceção. Entretanto, a educação dos filhos requer recursos, 

muitas vezes onerosos e não disponíveis pelas famílias. Daí a necessidade de 

definir estratégias que vão além da submissão aos condicionantes da posição 

ocupada na estrutura social. O depoimento abaixo, recolhido durante as 

entrevistas, exemplifica essa preocupação. 

 

A minha família, o meu pai principalmente, ele tem origem no interior, 
né? Ele tinha esse sonho de formar um filho e, graças a Deus, quatro 
filhos já se formaram. Ele dizia que era o único recurso que o pobre 
tinha, né? O incentivo que eu tinha era esse. Era a vontade dele em 
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querer que a gente fosse melhor, que a gente vivesse numa situação 
melhor do que a que ele viveu. Então o incentivo era só esse. O 
material ele dava quando podia. As escolas tinham uma estrutura, 
não vou dizer melhor do que as de hoje, mas elas tinham mais a 
oferecer pros alunos. A gente trabalhava com poucos livros, mas 
tinha material rodado, né? e o básico: o giz, o quadro de giz, lápis e 
caneta e mãos a obra, né? (Carlos, 39a, 17am) 

 
  

Embora não dispondo de dados mais específicos que nos permitam 

avaliar a ação exercida pela família sobre a escolarização de seus filhos e 

filhas, evidenciamos, nos depoimentos recolhidos, uma grande valorização do 

processo de escolarização por parte não apenas dos genitores, mas de toda a 

família (irmãos mais velhos, tias). O estímulo à continuidade dos estudos dava-

se, portanto, através do esforço em suprir as necessidades materiais dos 

estudantes (compra do material escolar mínimo necessário) e de incentivos 

morais, lembrando sempre a importância do estudo para um bom futuro 

profissional.  

Nesses grupos familiares, observamos a existência de uma “crença” na 

educação que ultrapassa os limites do provável, quando consideramos o pouco 

capital cultural disponível. Na verdade, essa “crença” é resultante da 

incorporação de um discurso hegemônico sobre o papel redentor da educação 

que perpassa toda a sociedade. Embora seja bastante disseminada essa 

“crença”, os dados sobre a educação brasileira são pródigos em demonstrar 

que não basta colocar a criança na escola para lhe assegurar o sucesso; que 

os diplomas escolares não asseguram, de maneira homogênea e universal, as 

mesmas chances de sucesso para os diferentes grupos sociais. No caso das 

famílias aqui referidas, acreditamos, a existência de um habitus familiar 

específico, foi determinante para que a “crença” se realizasse. Assim, a 

presença nesses grupos de certos esquemas mentais e predisposições destes 

decorrentes, permitiram-lhes decodificar os sentidos do “jogo” educacional e 

desenvolver as estratégias necessárias à inserção dos seus descendentes no 

mesmo. Por essa razão, investiram os poucos recursos financeiros disponíveis, 

reconvertendo-os em capital educacional. Ao mesmo tempo, a unidade familiar 

teve, cada uma à sua maneira, de se esforçar para prolongar ao máximo o 

ingresso de seus filhos(as) no mercado de trabalho e conviver com a ausência 
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dos mesmos na produção dos valores de uso (ou de produtos) necessários à 

vida doméstica. 

 Essas constatações são importantes para refutar toda sorte de 

argumentos deterministas, seja de natureza econômica, política ou outra, e 

afirmar, com base nos pressupostos da teoria do habitus de Bourdieu, por um 

lado, a existência de certos condicionantes da ação, e, por outro, a capacidade 

dos agentes de atuarem sobre as condições sociais de sua própria produção. 

Famílias com características semelhantes a essas se constituem como um 

segmento diferenciado entre os setores populares, demonstrando uma 

apreensão particular do discurso educacional hegemônico, porquanto, não 

somente o assimilam como reúnem esforços no sentido de sua efetivação. 

Uma análise mais fina dessa situação “atípica” é realizada por Bernard Lahire 

em sua obra “O sucesso escolar nos meios populares”. Esse pesquisador 

revela a existência de “diferenças ‘secundárias’ entre famílias populares cujo 

nível de renda e nível escolar são bastante próximos” (2004, p. 12). Segundo 

sua análise, essas diferenças consistiriam em singularidades moldadas por 

configurações familiares específicas que resultariam na construção, pelos(as) 

filhos(as), de esquemas mentais e comportamentais específicos (ibid, p.15). 

 
A personalidade da criança, seus “raciocínios” e seus 
comportamentos, suas ações e reações são incompreensíveis fora 
das relações sociais que se tecem, inicialmente, entre ela e os outros 
membros da constelação familiar, em um universo de objetos ligados 
às formas de relações sociais intrafamiliares. De fato, a criança 
constitui seus esquemas comportamentais, cognitivos e de avaliação 
através das formas que assumem as relações de interdependência 
com as pessoas que a cercam com mais freqüência e por mais 
tempo, ou seja, os membros de sua família. Ela não “reproduz”, 
necessariamente e de maneira direta, as formas de agir de sua 
família, mas encontra sua própria modalidade de comportamento em 
função de configuração das relações de interdependência no seio da 
qual está inserida. Suas ações são reações que “se apóiam” 
relacionalmente nas ações dos adultos que, sem sabê-lo, desenham, 
traçam espaços de comportamentos e de representações possíveis 
para ela. (LAHIRE, 2004, p. 17) 

  
 Para esse autor, as configurações familiares podem ser descritas a partir 

de cinco temas: as formas familiares da cultura escrita, as condições e 

disposições econômicas, a ordem moral doméstica, as formas de autoridade 

familiar e as formas familiares de investimento pedagógico. 
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 Em nossa pesquisa não realizamos uma investigação direta desses 

temas, entretanto encontramos indícios de que configurações familiares 

específicas desses(as) professores(as) tenham contribuído para alcançarem o 

ensino superior. 

Trajetória escolar 
 

Como vimos na seção anterior, não obstante certos condicionantes 

estruturais e objetivos, as famílias de origem do professorado aqui em foco, 

foram capazes de criar as condições para que seus filhos(as) construíssem 

uma determinada trajetória de ascensão social via acumulação de capital 

escolar. Vejamos, de forma breve, algumas características desse percurso e 

sua repercussão na inserção desse professorado no campo social específico 

do ensino da Geografia em Teresina8. 

Quanto à localização das escolas freqüentadas, essas, em sua maioria, 

situavam-se na zona urbana (92,7%), fato comum, pois na zona rural, as 

condições de escolarização são muitas vezes precárias. Cerca de 7,3% 

dos(as) professores(as) tiveram sua escolarização apenas iniciada na zona 

rural, não tendo, ali, concluído todo o processo. Como as escolas presentes do 

meio rural freqüentadas restringiam-se a ofertar o ensino primário (1ª à 4ª 

série), após essa etapa, os alunos cujas famílias possuíam um pouco mais de 

recursos financeiros deslocavam-se para outras localidades, em busca de 

maior escolarização. Ressalte-se que nas décadas de 1960 a 1980, no Piauí, 

havia uma forte presença do rural no meio urbano. Os núcleos urbanos do 

Estado, naquele período, não possuíam uma infra-estrutura diferenciada, 

substancialmente, da existente no meio rural. Eram comuns os deslocamentos 

diários de estudantes para a cidade, no intuito de freqüentarem a escola, quase 

sempre localizadas nos núcleos urbanos.  

                                                 
8 Dado o objetivo especifico deste texto, temos evitado fazer articulação do conceito de habitus com o de 
campo social, conforme feito na pesquisa que deu origem a este trabalho. Para efeito de esclarecimento 
do leitor, Bourdieu considera como campo social um sistema de relação objetiva entre posições 
adquiridas, produto de lutas anteriores e da acumulação dos capitais necessários para nele atuar. Assim, a 
educação, como todo campo, é vista por esta ótica, como um espaço social de concorrência e disputas 
pela conquista das melhores posições e distinções simbólicas que as diferentes formas do capital 
educacional podem proporcionar. Para atuar num determinado campo, ou seja, jogar o jogo que o faz 
movimentar-se, é necessário dotar-se do habitus específico ao mesmo. 
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Quanto à dependência administrativa, a maioria dos(as) professores(as) 

(cerca de 88,6%) freqüentou a escola pública. Desses, 42,3% realizaram ali 

toda a escolarização. Somente 11,4% realizaram toda a escolarização básica 

em escolas particulares. 

A condição econômica dos estudantes se refletiu, também, na 

freqüência ou não a cursos pré-vestibulares. Apenas 30% dos respondentes os 

freqüentaram, ou seja, 70% não puderam fazê-lo. Essa constatação não é 

irrelevante uma vez que os cursos pré-vestibulares, ressalte-se, 

majoritariamente privados, há décadas impuseram-se como percurso “natural” 

do concluinte do ensino médio até chegar à universidade. Criou-se, no país, no 

plano do senso comum, uma “verdade absoluta”: sem cursinho são menores as 

chances de chegar à universidade. Menores ainda as chances se o estudante 

vem de escola pública, pois tornou-se um truísmo se referir à essa como 

incompetente para oferecer a preparação necessária à aprovação nos 

concursos vestibulares, especialmente para cursos muito disputados, como 

Direito ou Medicina. 

Como destacamos antes, o professorado aqui observado vem de 

famílias que estabeleceram uma relação especifica com o campo educacional 

visando a assegurar o ingresso dos seus descendentes no interior do mesmo. 

Isso permitiu que os atuais professores(as), ao contrário do que acontece com 

milhões de crianças e adolescentes nordestinos, ao se tornarem adultos, 

tivessem a oportunidade e disposição para ingressar na tão sonhada e 

valorizada universidade. Todavia, como diz a teoria do campo de Bourdieu 

(2004a; 2004b), a posição de um agente ou instituição num determinado 

campo social e em determinada conjuntura do mesmo, é o resultado da 

acumulação dos capitais, das estratégias desenvolvidas e das disputas 

simbólicas travadas para ocupá-la. Por conseguinte, quando nossos(as) 

professores(as) conseguem ingressar no mundo universitário as posições que 

aí passam a ocupar carregam as marcas das condicionantes que os 

produziram e das ações sobre si mesmo e sobre os contextos, que foram 

capazes de empreender. 

Vejamos como foi respondida a questão sobre os motivos da escolha do 

curso de graduação em Geografia. 
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Tabela 2 – Distribuição dos motivos explicitados pelos(as) professores(as) para justificar 
a escolha da graduação em Geografia 

Motivos explicitados Professores(as) 
Nº absoluto % 

RELACIONADOS À FACILIDADE DE ACESSO AO CURSO 
• Porque achei que era mais fácil passar no vestibular; 
• Porque não consegui passar para outro curso; 
• Não me sentia preparado(a) para concorrer a vagas em 

outros cursos; 
• Porque na cidade não tinha o curso que eu desejava; 
• Sempre gostei de Geografia; 
• Eu me identificava com Geografia; 
• Porque era uma disciplina que eu tinha afinidade; 
• Sempre gostei da área de humanas. 

94 76,4% 

RELACIONADOS AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES 
PROFISSIONAIS 
• Porque já trabalhava com a disciplina; 
• Porque a LDB estava cobrando que o professor tivesse curso 

superior; 
• Porque era mais fácil conseguir emprego; 
• Porque eu precisava me profissionalizar. 

10 8,1% 

RELACIONADOS À EXPECTATIVA DE AQUISIÇÃO DE MAIS 
CONHECIMENTOS 
• Porque queria ter mais conhecimentos; 
• Porque é um curso que dá uma visão do mundo muito ampla;
• Porque eu tinha muita curiosidade; 
• Porque eu gostava dessa coisa de conhecer países; 

10 8,1% 

RELACIONADOS À INFLUÊNCIA DE AMIGOS, PARENTES E 
PROFESSORES 
• Porque eu encontrei uma amiga que “fez a minha cabeça”; 
• Por influência de meu irmão que já fazia o curso; 
• Porque tive uma professora que incentivou bastante. 

04 3,3% 

NÃO SABEM, NÃO LEMBRAM 05 4,1% 
TOTAL 123 100 

Fonte: Crédito direto dos autores. 
 

Em sua maioria (76,4%), os motivos estão relacionados “à facilidade de 

acesso ao curso”. Nessa primeira categoria estão inseridas todas as respostas 

que expressam o desejo de ingressar em um curso superior com vistas a 

auferir ganhos futuros, sejam materiais sejam simbólicos. Fazer um curso 

superior é um investimento, mas realizado dentro das possibilidades. Por essa 

razão no momento da escolha, avaliou-se qual seria a opção mais adequada 

às condições pessoais e objetivas. No entanto, em alguns casos, o cálculo das 

possibilidades esconde-se por trás de um discurso racionalizador e retórico, 

visando convencer a si mesmo e aos outros da justeza da escolha: “sempre 

gostei de Geografia”; “tinha afinidade”; “me identificava”. Vejamos algumas 

falas dessa categoria. 
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Bom, eu gosto muito de Geografia, no Ensino Médio foi a disciplina 
com a qual eu mais me identifiquei; e eu sendo aluno de escola 
pública, sabendo da dificuldade que tem de entrar na Universidade e 
diante da concorrência... Mas digamos que eu aliei o útil ao 
agradável, porque eu queria entrar e achei que com Geografia eu 
teria maiores possibilidades, porque era a matéria que eu ia bem, 
tinha boas notas, assimilava bem os conteúdos. (Roberto, 23a, 1am). 

Eu fiz o Curso de Geografia por acaso. Na realidade, eu aspirava 
fazer o curso de Agronomia, mas como eu me achei mais preparado 
para fazer Geografia, então achei por bem fazer Geografia; e hoje 
agradeço a Deus ter feito.... Geografia tem me dado realmente muito 
prazer, gostei da profissão, estou gostando, e hoje o que eu tenho 
devo à Geografia (Antonio, 45a,12am). 

Fica evidente, nas falas, a consciência dos limites impostos pelas 

condições objetivas de existência que não lhes permite desejar ou escolher o 

improvável: “também não havia tantas oportunidades [...]”; “eu sendo aluno de 

escola pública, sabendo da dificuldade que tem de entrar na Universidade [...]”. 

A escolha deu-se, por conseguinte, entre os cursos sabidamente menos 

concorridos. A expressão “o mais fácil”, recorrente nos relatos classificados 

nessa categoria, significa “o mais provável” de conseguir, tendo em vista o 

volume do capital cultural acumulado. Constata-se, dessa forma, a “eleição do 

necessário” e o “princípio de conformidade” ressaltado por Bourdieu, quando se 

refere ao  habitus das classes populares. 

A proposição fundamental que define o habitus como necessidade 
que se torna virtude nunca é experimentada com tanta evidência 
quanto no caso das classes populares, uma vez que, para elas, a 
necessidade abrange perfeitamente tudo o que  se entende, 
habitualmente, por esta palavra, ou seja, a privação inelutável dos 
bens necessários. A necessidade impõe um gosto de necessidade 
que implica uma forma de adaptação à necessidade e, por 
conseguinte, de aceitação do necessário, de resignação ao inevitável, 
disposição profunda que não é, de forma alguma, incompatível com 
uma intenção revolucionária, mesmo que ela lhe confira sempre uma 
modalidade que não é a das revoltas intelectuais ou de artistas (2007, 
p. 350). 

Ainda nessa categoria, classificamos as respostas referentes à idéia de  

identificação, afinidade ou gostar da disciplina, na verdade, estratégias 

discursivas que racionalizam a necessidade de se adaptar aos limites da 

própria escolha. Essa idéia pode ser observada nos relatos seguintes. 

Porque quando eu passei a trabalhar à noite na rede estadual, o 
estado, na área que está necessitando professor, coloca, embora 
eles não considerem, na época eles não consideraram a habilitação, 
então me colocaram na área de Geografia, e aí eu passei a lecionar e 
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gostei da disciplina, e aí foi um incentivo para eu cursar e gosto 
(Helena, 35a, 8am). 

Na verdade, quando eu fiz o curso [...] há poucos anos tinha chegado 
do interior do estado; e escolhi fazer vestibular para Geografia; na 
verdade, eu não sabia, não tinha nenhuma informação que seria para 
lecionar. Depois que passei no Vestibular, que comecei fazer o curso, 
comecei a ter uma afinidade e gostar da Geografia em si. E hoje, eu 
gosto muito da Geografia. Acho que é uma ciência muito rica 
(Fernando, 42a, 12am). 

Ressalte-se o gostar “surgido” dessa busca realista por uma formação 

superior, que possibilitasse satisfazer necessidades materiais imediatas e 

ainda adquirir algum ganho simbólico. Existe um cálculo no processo de 

escolha do curso, e nesse cálculo, a área de humanas, e nela a licenciatura em 

Geografia, comumente tida como menos concorrida, aparece como a “melhor 

opção”. Segue-se a isso um processo de racionalização, tendo em vista 

atender aos aspectos subjetivos, qual seja, a busca por afinidades. 

Na categoria motivos relacionados ao atendimento de necessidades 

profissionais, expressa-se mais fortemente o desejo de melhoria das condições 

objetivas de existência, através da inserção no magistério.  

Vários motivos, primeiro porque eu gosto muito da disciplina, gosto 
muito da ciência geográfica e também porque era uma das maneiras 
mais fáceis para conseguir emprego (Humberto, 49a, 22am). 

Porque eu sempre me vi com esta disciplina, que sempre 
correspondia as minhas expectativas no campo profissional (Lúcia, 
44a, 18am). 

 

A categoria expectativa de aquisição de mais conhecimentos abriga as 

respostas referentes à ampliação do conhecimento. Entretanto, não 

observamos aí referências ao conhecimento específico da ciência geográfica. 

Ao descreverem o conhecimento que intencionavam adquirir, os(as) 

professores(as) fazem uma enumeração pouco aprofundada de temas sem 

inter-relacioná-los e revelam um desejo de aprendizado baseado em uma 

contemplação da realidade. O conhecer pelo conhecer, sem uma finalidade 

mais específica ou pragmática. 

Porque eu tenho muita curiosidade, assim, eu escolhi para ver se eu 
tinha condição no curso, de conhecer alguma coisa sobre o espaço 
[...]. Eu conheci muita coisa, viajei muito no curso de Geografia. 
Mesmo no Piauí, eu viajei foi muito. Ainda tenho vontade de conhecer 
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mais. Essa oportunidade de conhecer, de como é o espaço. 
Conhecer alguma coisa do passado (Silvia, 38a, 2am). 

Porque é um curso que dá uma visão de mundo muito grande. Uma 
visão de mundo mais afinada com a realidade; traz para você 
informações, tanto da área física quanto da área humana social do 
mundo (José, 34a, 8am). 

 

Em algumas falas menciona-se, embora de modo incipiente, a 

possibilidade de análise da realidade a partir de uma inter-relação de fatores. É 

evidente o esforço para se justificar a escolha da Geografia com base nos 

conhecimentos da ciência geográfica, adquiridos durante a graduação. 

Conhecimento esse que, muito provavelmente, não motivou a escolha do 

curso, haja vista que a Geografia escolar a que tiveram acesso durante a 

escolarização básica diferencia-se grandemente da ciência geográfica 

veiculada nas Universidades. Os agentes remetem-se ao ontem, utilizando-se 

de argumentos do presente. Nesse sentido o depoimento abaixo é bastante 

exemplar, vejamos: 

 

Exatamente por essa visão de todo... que você tem na Geografia, 
quando você se depara, não com um conhecimento específico, uma 
área fechada, mas você vai trabalhar com conhecimento de todas as 
áreas. Então, quando você tem elementos da Sociologia, da 
Economia, da Botânica, da Biologia, então dá para ver isso tudo. Isso 
tudo sempre me cativou, essa coisa de estudar mesmo, saber o que 
é um espaço construído (Paula, 37a, 15am). 

 

A referência feita remete-nos às perspectivas atuais da ciência 

geográfica as quais, certamente, ele não teve acesso, pois sua formação 

escolar básica realizou-se durante a ditadura militar, período em que 

predominava nas escolas uma “geografia patriótica” cujo objetivo era a 

descrição dos lugares e não desvendar a sua construção social. 

De modo geral, observamos nos relatos uma preocupação em dar 

sentido às escolhas, extraindo uma lógica, uma coerência dos acontecimentos, 

de modo a torná-los inteligíveis para si mesmos e seu interlocutor, pois escapa-

lhes, momentaneamente, a consciência de que suas opções não são 

singulares, mas fazem parte de experiências coletivas datadas e 

compartilhadas com as pessoas do seu grupo social. 
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Na quarta categoria, denominada influência de outros (amigos, parentes, 

professores), as respostas foram agrupadas pela ênfase dada na 

indeterminação de uma motivação pessoal para a escolha. 

Na realidade, quando eu saí da minha casa, saí para fazer História. 
Saí para me inscrever no Curso de História. Quando cheguei na fila, 
encontrei uma colega e lá ela fez minha cabeça. Falei com ela e ela 
questionou comigo assim: por que História se nós trabalhamos na 
área de Geografia? Nessa época eu dava aula de História e 
Geografia. Só que agora eu posso dizer que me apaixonei por 
Geografia. E eu sei que tenho muita coisa a aprender ainda, por que 
a cada dia que eu abro um livro de Geografia eu me deslumbro mais 
com aquilo ali, quando eu vejo aquelas imagens na televisão sobre a 
minha área, quando eu conheço pessoas da minha área. Aquilo ali 
tudo me empolga muito. (Vitória, 50a, 10am). 

Eu acho que me despertou o interesse desde que minha irmã formou-
se em Geografia, e eu via o estudo dela em casa, aquilo me chamou 
muito atenção. E também até porque Geografia sempre me lembra 
muito a questão da paisagem, a paisagem me chama muito a 
atenção. Eu acho que é por isso que eu gosto muito de viajar (Carla, 
47a, 3am). 

 

O ingresso no mercado de trabalho 
 
 

O contato com a profissão docente, para a maioria desses(as) 

professores(as), iniciou-se ainda durante o curso de graduação (Licenciatura). 

Dos(as) respondentes, apenas 16,3% não trabalharam como professores(as) 

de Geografia durante a sua formação inicial. Os demais (83,7%) foram se 

engajando aos poucos no trabalho docente com esta disciplina: 38,2% 

trabalharam durante todo o curso; 34,1% da metade do curso para o final; e 

11,4% apenas no final da Licenciatura. 

O fácil acesso ao mercado do trabalho docente em Geografia atraiu logo 

cedo os(as) futuros(as) professores(as), pressionados(as) por questões 

materiais relacionadas à sua manutenção na universidade e à necessidade de 

contribuir financeiramente com a família. Entretanto, alguns já se encontravam 

trabalhando no âmbito escolar, quando do seu ingresso no curso de 

Licenciatura, na sua grande maioria mulheres oriundas do curso normal de 

nível médio destinado, à época, à formação de professores(as) para o 

magistério das séries iniciais. Não podemos precisar esse dado em termos 

percentuais, haja vista não termos formulado questão específica para esse fim. 
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Estamos, por conseguinte, baseando-nos em respostas dadas a outras 

questões por nós formuladas, nas quais as professoras relatam esta situação. 

Atualmente, quanto ao nível de escolarização em que atuam os(as) 

professores(as), a distribuição dá-se da seguinte forma: 43,1% trabalham 

exclusivamente no Ensino Fundamental; 21,1% exclusivamente no Ensino 

Médio e 35,8% exercem atividades docentes concomitantemente no Ensino 

Fundamental e Médio. Quanto ao número de escolas em que desenvolvem 

suas atividades, 43,08% dos(as) professores(as) trabalham em uma só escola; 

28,45% trabalham em duas escolas; 20,32% deles trabalham em três; e 8,13% 

atuam em quatro ou mais escolas. 

Considerações finais 
 

Dos dados apresentados, podemos inferir que o(a) professor(a) de 

Geografia é produto de um encontro de indivíduos com trajetórias sociais e 

individuais semelhantes compartilhando produtos de um habitus comumente 

denominado de “popular”. A escolha da Geografia, pôde-se constatar não se 

deu como fruto do acaso, nem tampouco de uma vocação, considerada como 

disposição inata. Pelo contrário, deu-se como fruto do cálculo das 

possibilidades de investimento material e simbólico realizado (ou inferido) pelos 

esquemas mentais do eidos, a dimensão cognitiva do habitus9.  

O habitus profissional (docente) que caracteriza atualmente o professor 

de Geografia formou-se, na cidade de Teresina, como conseqüência da fusão 

desse habitus popular, de outros habitus presentes nos indivíduos (como o 

habitus rural e provinciano), além de outros referentes culturais, como 

demonstramos na pesquisa mais ampla desenvolvida por nós e referenciada 

neste texto. Se, tornar-se professor(a) de Geografia representou uma ascensão 

em relação às origens, para o grupo pesquisado, essa ascensão permanece, 

no entanto, condicionada ao volume de capitais acumulado ao longo das 

trajetórias individuais e aos esquemas mentais e disposições do atual habitus 

docente. 

                                                 
9 Para Bourdieu o habitus articula-se em três dimensões: a) o eidos, dimensão cognitiva; b) o ethos uma 
ética espontânea, fruto da prática; c) a héxis corporal, a história do grupo inscrita nos corpos (Bourdieu, 
2007).  
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Ao inserir-se no campo do ensino da Geografia, na cidade de Teresina, 

como procuramos demonstrar, cada agente passou a ocupar uma posição 

resultante do volume dos capitais acumulados e das estratégias desenvolvidas 

para ocupá-la. Sobre a importância dos capitais ou da reconversão de um tipo 

de capital em outro tipo, Bourdieu (2002, p. 223) afirma:  

 

[...] os alunos ‘bem nascidos’, que receberam da família um senso 
perspicaz do investimento, assim como os exemplos ou conselhos 
capazes de ampará-los em caso de incerteza, estão em condições de 
aplicar seus investimentos no bom momento e no lugar certo, ou seja, 
nos bons ramos de ensino, nos bons estabelecimentos, nas boas 
seções etc.; ao contrário, aqueles que são procedentes de famílias 
mais desprovidas e, em particular, os filhos de imigrantes, muitas 
vezes entregues completamente a si mesmos, desde o fim dos 
estudos primários, são obrigados a se submeter às injunções da 
instituição escolar ou ao acaso para encontrar seu caminho num 
universo cada vez mais complexo e são, assim, votados a investir, a 
contratempo e no lugar errado, um capital cultural, no final de contas, 
extremamente reduzido.  

No grupo de professores(as) pesquisado, os investimentos em capital 

educacional continuam limitados à sua capacidade de reconverter o capital 

dinheiro ou outros (bens materiais, capital social, capital lingüístico, cognitivo) 

nas formas mais distintivas do campo educacional. Dada à exigüidade do 

capital possuído, o investimento é orientado para áreas de baixo risco ou cujo 

retorno é mais rápido e seguro. Essa perspectiva de retorno é observada logo 

no início da carreira docente, quando esses(as) professores(as), ainda em 

processo de qualificação, procuram ingressar no mercado de trabalho. Todavia, 

como afirmamos antes, a mudança da situação na qual se encontram hoje 

esses docentes em Teresina, continuará a depender, para além de movimentos 

estruturais que possam provocar injunções no campo do ensino da Geografia, 

da capacidade desses docentes de atuarem sobre o contexto e sobre si 

mesmos. 
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