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Este trabalho desenvolve uma análise exploratória sobre a constituição de 

habitus escolares, baseada em parte do material empírico produzido por um survey 

aplicado junto a alunos, pais e professores em escolas públicas e privadas do Rio de 

Janeiro com os melhores desempenhos na Prova Brasil e ENEM. Os questionários 

foram desenvolvidos com o objetivo de obter subsídios para a compreensão da gestão - 

institucional e familiar - do cotidiano dos estudantes em seus possíveis desdobramentos 

na constituição de habitus escolares. Questões sobre as práticas pedagógicas escolares, 

institucionais e familiares, o perfil dos alunos, das famílias e dos professores serviram 

para a construção de dados empíricos com os quais procuramos levantar algumas 

hipóteses sobre habitus escolares que favorecem bons desempenhos escolares.  

Embora tenhamos clareza da impossibilidade teórica e técnica de separar o quê, 

nos habitus dos estudantes, seria credor da escola ou da família, o objetivo é destacar 

aquelas práticas, valores e rotinas – enfatizados no cotidiano escolar de cada uma das 

instituições de nossa amostra – que repercutem no espaço familiar e articulam-se aos 

valores, práticas e rotinas familiares na construção de disposições permanentes 

favoráveis ao aprendizado escolar. Com esse desenho de pesquisa procuramos 

identificar estilos de gestão institucional e modelos pedagógicos que, em consonância 

com certos estilos de lidar com a escolaridade dos filhos por parte das famílias que 

escolheram essas escolas, repercutiriam na construção de habitus escolares. O que 

apresentamos, no entanto, é o resultado preliminar da reflexão sobre o material 

produzido, a partir da entrada de campo para a aplicação dos questionários e de uma 

primeira exploração dos dados dos dois subconjuntos: as escolas públicas (4) e privadas 

(61) de nossa amostra.  

 

Ao destacar, sempre que possível, as rotinas, valores, ênfases e controles aos 

quais os alunos são expostos no ambiente escolar e familiar, procuraremos registrar as 

                                                 
1 O subconjunto de escolas privadas é mais numeroso porque incluímos uma escola que já fizera parte do 
primeiro survey do grupo, tendo em vista a sua permanência como objeto de pesquisa de uma doutoranda 
da equipe e uma das quatro escolas selecionadas para o survey 2009 solicitou que estendêssemos a 
pesquisa para a filial da Barra da Tijuca. 
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estratégias e ações que objetivam e/ou favorecem a criação de determinadas disposições 

(habitus) para o estudo e o domínio das habilidades necessárias ao bom desempenho 

escolar.  

 

1. A entrada nas escolas – primeiras impressões: 

1.1. Os contatos telefônicos  

 

Desde os contatos telefônicos para apresentar os objetivos da pesquisa, até as 

primeiras visitas às escolas para negociar a sua realização, as interações institucionais 

oferecem um rico material para a elaboração de um dossiê das escolas. O contato 

telefônico para agendar a visita permite uma primeira experiência que sugere estilos de 

gestão bastante distintos. Para algumas escolas a simples menção do nome da 

Instituição Universitária, que abriga o nosso grupo de pesquisa, parecia funcionar como 

um passe de segurança que nos dava acesso, sem maiores questionamentos, à direção da 

escola. Entretanto, em outras instituições esse acesso era fortemente filtrado por uma 

série de perguntas sobre por que e por quem o contato era reivindicado, para uma 

avaliação da pertinência e do interesse institucional no atendimento da nossa demanda. 

Algumas vezes, uma espécie de protocolo padrão obrigava-nos a percorrer uma série de 

instâncias da hierarquia burocrático-institucional, que solicitavam referências prévias 

para aguardar um contato posterior, ainda por telefone, para agendar um encontro. Em 

um caso apenas (de um total de onze), nossa pretensão foi imediatamente negada2 por 

parte de uma escola que se enquadrava no perfil de “empresa educacional” na 

categorização proposta por Paes de Carvalho (2004).   

Neste período inicial, procuramos garantir uma agenda em aberto para nos 

ajustarmos aos horários propostos pelas escolas. Na maioria das escolas, após os filtros 

assinalados, uma primeira visita era marcada em intervalos que não ultrapassaram mais 

de um mês, após o primeiro contato. Duas foram as exceções, além da recusa já 

assinalada:  

                                                 
2 Apesar de insistirmos, recorrendo à mediação de uma autoridade bastante reconhecida nos meios 
educacionais, e que tinha contato pessoal com o diretor da instituição, fomos atendidos por um diretor 
situado em nível hierárquico imediatamente abaixo da direção geral o qual, após várias protelações, 
recebeu-nos atenciosamente, mas com a clara missão de nos fazer desistir, sem negar diretamente a nossa 
demanda. 
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• A de uma escola privada onde, depois de uma pré-negociação de quase dois 

meses, encontramos uma acolhida formal e uma escuta fria à explanação de 

nossos objetivos, dando-nos a impressão de que não obteríamos o assentimento 

à nossa pesquisa. Encaminhamos mesmo assim a síntese do projeto com a cópia 

dos questionários do survey. Para a nossa imensa surpresa, na semana seguinte 

fomos chamadas para um novo encontro e informadas que a instituição aprovara 

a pesquisa. No mesmo dia agendamos a aplicação dos questionários em cinco 

turmas de cerca de 40 alunos cada uma.  

• O outro caso foi uma escola pública - uma instituição muito procurada por 

pesquisadores em razão de seu desempenho, mas que em virtude de uma 

experiência, relativamente recente e pouco positiva com a pesquisa de uma 

doutoranda (soubemos depois), encontramos, inicialmente, uma grande 

resistência da direção em receber-nos. Esta situação exigiu um enorme 

investimento da nossa equipe para agendar um primeiro encontro. Procuramos 

esclarecer as características de nosso trabalho, em que o retorno do material 

produzido para debate com os agentes institucionais era previsto, e já fora 

realizado anteriormente junto a algumas das mais conhecidas instituições 

públicas e privadas da cidade. Procuramos enfatizar a importância do registro da 

experiência pedagógico-administrativa ali desenvolvida, como subsídio para a 

melhoria do trabalho em outras escolas do sistema público municipal. Quebrada 

a resistência inicial, também nesta escola o nosso trabalho de aplicação dos 

questionários transcorreu, como nas outras, com forte apoio da equipe escolar.    

 

1.2. As características típicas: 

 

Compreender os processos de produção de qualidade de ensino, nos subsistemas 

público e privado do município, exige um cuidadoso registro das características, 

recursos e condições de trabalho nos dois setores do ensino fundamental. As primeiras 

visitas da equipe às escolas já evidenciavam, dada a dispersão espacial das instituições 

no território municipal, os possíveis desdobramentos, sobre as condições de 

escolarização, das diferenças de acesso pelas populações locais aos setores de serviço 

público, nas áreas as mais diversas - saneamento, transporte, saúde, educação, lazer e 
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bens culturais. Além disso, as próprias instalações das instituições selecionadas são 

fortemente distintas expressando as desigualdades sócio-territoriais. As escolas privadas 

que se mantêm nas primeiras posições no ENEM, há vários anos, funcionam em prédios 

bem equipados e gozam de infra-estrutura muito superior às das escolas pertencentes ao 

Sistema Municipal. As condições de trabalho nos dois sistemas são igualmente distintas, 

pois além de salários das instituições privadas selecionadas serem mais elevados em 

média, em relação aos oferecidos pelo Município, a multiplicação das equipes didático- 

pedagógicas e apoio logístico administrativo das escolas privadas, de nossa amostra, 

tendem a oferecer condições de trabalho, aparentemente mais adequadas ao 

nucleamento das preocupações das equipes pedagógicas em suas atividades fins. 

  Cabe destacar que esses primeiros contatos com as equipes das escolas 

municipais de nossa amostra, nutriram o sentimento inicial de que os limites infra-

estruturais podem ser compensados, por uma estilo de direção e um ethos institucional, 

que criariam um esprit de corps que contribui para resultados escolares muito 

superiores aos de outras escolas, públicas e privadas, com condições similares no campo 

pedagógico administrativo.  

Descrevemos, a título de ilustração de algumas das peculiaridades dos dois 

subsistemas, algumas impressões derivadas das primeiras visitas e de conversas 

informais com as direções de duas das escolas de nossa atual amostra - uma do setor 

público e outra do privado. Cabe assinalar que na condição de primeiras impressões, o 

destaque dado a “características típicas” das escolas, embora construídas com base nas 

visitas a todas as escolas da nossa amostra, deve ser compreendida na perspectiva dos 

tipos ideais weberianos.   

 

1.2.1. no setor público - a presença da direção. 

 

A escola municipal, que nos serve de base a esta ilustração, está situada em uma rua 

estreita e movimentada da zona da Leopoldina, próxima a um dos maiores complexos 

de favela do município do Rio de Janeiro, a Maré. Ao chegarmos à escola, crianças 

pequenas (aparentemente da educação infantil), sentadas junto a uma das paredes à 

entrada de um pátio coberto, aguardavam os responsáveis sob a vigilância de um 

funcionário. Um responsável pela limpeza ainda estava recolhendo os equipamentos de 



 5 

limpeza. Ordem, cuidado e segurança discreta, em meio ao tumulto de uma região 

marcada pela violência, marcam as primeiras impressões. Fomos conduzidas com 

simpatia e presteza por um funcionário à sala da secretaria, indicando autonomia para 

identificar quem pode ter acesso à direção. Uma sala retangular repleta de mesas e com 

meia dúzia de funcionárias passa a sensação do burburinho de muitas atividades 

cruzadas. A diretora está entre as demais funcionárias, sem distinção hierárquica 

perceptível a primeira vista. Somos convidadas para nos acomodar no mesmo espaço, 

para onde deslocaram algumas cadeiras. O tom de voz rouco, a diretora explica ser o 

resultado do seu estilo de falar muito e alto. À nossa explanação sobre os objetivos da 

pesquisa, e as razões da seleção daquela escola pela posição de destaque na Prova Brasil 

do município, foi a deixa para que ela discorresse sobre as prioridades no ensino, estilo 

da direção, perfil dos estudantes, famílias e corpo docente. De imediato assinalou que 

não utilizava a sala de direção, porque ficaria isolada e perderia a visão do movimento 

da escola3. Fomos interrompidas algumas vezes pela entrada de professores, assim 

como de alunos pequenos trazendo trabalhos artesanais, que mostravam, um por um, à 

diretora; ela demonstrava conhecê-los individualmente. A informalidade parece ser o 

tom padrão das relações na escola. No decorrer de cerca de uma hora de interação com a 

diretora em meio a sua equipe não restou dúvidas de onde emanava a autoridade; esta 

parece ancorar-se numa presença constante da diretora – quase sempre das primeiras a 

chegar e a última a sair - no “comando” do trabalho escolar, com o objetivo de manter o 

prestígio adquirido no Sistema Municipal. Dotada de um corpo docente estável, 

segundo ela, só permanecem na escola os professores que se comprometem com a 

qualidade da educação naquela instituição. Um outro aspecto que chamou a atenção: a 

demonstração de segurança em relação à sua autoridade, conferida por eleições 

sucessivas para o cargo: aqui não tem “carteirada” de políticos para furar a fila na hora 

da matrícula. A escola é muito procurada e não consegue atender a todos: os alunos 

entram no 1º ano e só saem ao final do ensino fundamental. A centralidade da figura da 

diretora na escola é inquestionável. 

 

 

 

                                                 
3 Posteriormente um dos membros da equipe SOCED desta primeira visita indica que percebera um 
aparelho de televisão no alto da sala que permitia visualizar os diversos espaços escolares 
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1.2.2. No setor privado - a infra-estrutura material e administrativa 

 

No caso da escola privada, a direção da escola, desde o primeiro encontro nos 

atendeu junto com o coordenador pedagógico. A partir deste momento, todo o nosso 

trabalho passou a ser mediado pelas coordenações pedagógicas. No caso das escolas 

privadas de nossa amostra, diferentemente do observamos nas escolas municipais, as 

equipes pedagógicas contam com um suporte técnico, material e administrativo bastante 

amplo. A escola, filial de outra situada na Zona Sul da cidade, tem menos de dez anos e 

está instalada no interior de um condomínio na Barra da Tijuca. O conjunto 

arquitetônico recém construído distribui-se por uma ampla área. Duas barreiras 

antecediam a nossa entrada – a do condomínio e a da portaria da escola, por onde nos 

anunciamos aos dois vigilantes, através das janelas envidraçadas em meio a um grande 

muro branco. Um espaço cuidadosamente ajardinado e um parquinho infantil, à 

esquerda de quem entra, acolhem os visitantes. À direita, uma passagem larga leva ao 

prédio principal, onde se situam os espaços de atividades didáticas. O complexo de 

prédios de dois a três pavimentos, que compõem as instalações da escola, espalha-se 

pelo terreno povoado de árvores, entre as quais frondosas figueiras e mangueiras 

sombreiam espaços de convívio e de recreação. Canteiros com flores e folhagens 

próximos a bancos de madeira ou cimento contornam áreas de circulação entre os 

prédios. A Biblioteca em prédio no térreo é toda envidraçada, muito clara e com um 

bom acervo de livros na área infanto-juvenil como pudemos perceber, ao percorrer o 

setor com mais vagar; o acesso aos livros é direto e, mesas e pufes indicam espaços 

confortáveis para os leitores. Em rápida conversa com a bibliotecária percebemos o 

entusiasmo de quem se sente responsável pela orientação das aquisições para o acervo. 

Almoçamos no restaurante da escola, enquanto aguardávamos o coordenador 

pedagógico4 que ficou diretamente responsável por dar-nos o apoio necessário para o 

desenvolvimento do survey. Apesar do horário (quase duas da tarde) ainda havia alguns 

funcionários, professores e alunos mais velhos finalizando as refeições. Auditórios, 

laboratórios, pátios cobertos para recreação, cantinas e salas de aulas localizadas em 

espaços diferentes para os dos dois segmentos - ensino fundamental e ensino médio - 

interligam-se por corredores espaçosos e claros, graças ao estilo arquitetônico e ao 

                                                 
4 Que tinha um problema de última hora a resolver ,antes de nos encaminhar às salas onde aplicaríamos os 
questionários. 
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material de construção, distribuindo-se harmoniosamente em diferentes níveis, 

quebrando assim a rigidez dos andares superpostos. Simplicidade requintada seria a 

expressão adequada para descrever o sentimento ambíguo de conjugação, ao mesmo 

tempo, de uma decoração despojada e dispendiosa, planejada em cada detalhe, e 

utilizando material de qualidade com o objetivo de proporcionar a sensação de conforto 

e funcionalidade.  

Este cenário abriga uma equipe pedagógico-administrativa na qual a figura do 

diretor perde centralidade - diferentemente do que assinalamos no caso da escola 

pública – de tal forma que, muitos dos alunos do 9º ano, ao responderem os 

questionários, demonstraram não saber quem era o diretor ou diretora da escola. 

Coordenações de vários tipos (segmentos de ensino, pedagógica, de disciplinas, de 

artes, educação física...) articulam-se no trabalho de planejamento, articulação e 

controle das atividades. Os recursos materiais e logísticos estão presentes em uma 

proporção muito superior aos da maioria das escolas do Sistema de Ensino 

Fundamental, seja no setor público ou privado.  

Em que pese essas impressões iniciais, ilustradas por esses dois casos, a análise 

preliminar dos dados do survey, que apresentamos a seguir, já nos permitiu revisitar os 

primeiros registros de campo, e esboçar outros cenários a partir do cotejo 

público/privado. A continuidade das análises - com base no banco de dados da pesquisa 

e no detalhamento dos recortes - permitirá um conjunto de tomadas de cena do geral (o 

conjunto das escolas, os setores público e privado) ao específico (cada uma das 

unidades escolares, ou subconjuntos que se mostrem pertinentes) na tentativa de 

construir cenários cada vez mais densos para a interpretação do material empírico da 

investigação.  
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2. Um olhar a partir das famílias 

 

A visão da Sociologia da Educação sobre as relações entre famílias e escolas tem 

se transformado. A nomeação no singular “família-escola” - quando se tinha como 

referência o padrão da família nuclear heterossexual5 - vem sendo preteridas pelo plural 

“famílias-escolas”, em virtude do reconhecimento de uma extensa gama de tipos de 

família, decorrentes de novas combinações de estruturas e valores familiares 

(recasamentos, casais homossexuais, família monoparental). 

  É antiga e indiscutível a imbricação das duas instituições na produção dos 

resultados escolares. Desde os famosos “surveys” dos anos 60 e 70 (INED/França, 

Coleman/EEUU, Plowden/Inglaterra, entre outros) o reconhecimento das raízes sociais 

das desigualdades escolares, levou os pesquisadores da educação a focalizarem o 

protagonismo das famílias nos processos de escolarização.  Dois autores merecem 

destaque, pela importância de suas pesquisas, para a compreensão e interpretação do 

impacto da socialização familiar na construção do sucesso ou fracasso escolar: Basil 

Bernstein e Pierre Bourdieu. 

A identificação da centralidade da experiência lingüística sobre as trajetórias 

escolares foi um achado importantíssimo para a investigação das relações entre as 

famílias e as escolas. Com base na “teoria dos dois códigos” - “elaborado” e “restrito” -, 

utilizados respectivamente pelas camadas médias/superiores e pelas camadas populares, 

Bernstein caracterizou uma oposição linguística e sociologicamente pertinente (Forquin, 

1995: 116) para a interpretação das desigualdades sociais de escolarização.  

No caso de Bourdieu, o habitus - disposições sociais duradouras, incorporadas 

desde a infância sob a influência familiar/social, que permitem que o agente  reproduza 

os padrões de ação (perceptivos, motores, conceituais, verbais) próprios de seu grupo ou 

classe social6 - foi um conceito fundamental para a compreensão dos processos de 

reprodução das desigualdades sociais em todos os campos do espaço social7. 

                                                 
5 Ampliada ou não (no primeiro caso, incluindo parentes paralelos – tios, primos etc - e no segundo o 
caso, o modelo típico da modernização/urbanização em que espaços domésticos reduzidos respondiam a 
células domésticas compostas de casal e filhos). 
6 Razões práticas que dispensam escolhas racionais ao operarem adequadamente em resposta às 
exigências do campo em que atuam – lingüístico, escolar, etc.  
7 Expressão utilizada pelo autor para se referir à sociedade como composta de um conjunto de  espaços 
relativamente autônomos – os campos sociais. 
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Entre nós, Paulo Freire foi sem dúvida o autor que para além do diagnóstico das 

fortes imbricações entre linguagem/cultura e classes sociais, demonstrou um caminho 

para a superação do abismo entre a escolarização e as diferenças culturais de 

socialização e de condições de vida. A pesquisa e utilização das palavras-chave - 

carregadas de significado cultural e ancoradas na experiência cotidiana dos aprendizes 

para a alfabetização de adultos - permitiram provar o caráter social, e não individual, 

das dificuldades de aprendizagem entre as classes populares. 

A questão do sucesso e fracasso escolar, portanto, desde as décadas de 1960/70, 

e especialmente a partir dos aportes derivados das investigações empíricas do campo da 

sociologia da educação, afastou-se decisivamente da suposição de que os principais 

responsáveis pelo bom o mau desempenho seriam os dons e aptidões individuais. Por 

outro lado, o reconhecimento da importância da família na construção do habitus – onde 

se incluem as disposições lingüísticas e culturais - marcou fortemente o rumo das 

investigações sobre sucesso e fracasso na escola, as quais devem hoje, necessariamente, 

passar pela análise das articulações, implícitas ou explícitas, tensas ou cooperativas, 

entre famílias e escolas.    

 

2.1. Características famílias investigadas: 

 

Apesar das diferenças sócio-culturais das famílias dos alunos investigados, nas 

escolas públicas e particulares, as representações e ações de ambos os grupos sugerem 

uma verdadeira parceria8 das famílias com as escolas no processo de escolarização dos 

estudantes. 

  As tabelas que se seguem delineiam o perfil sócio-cultural das famílias 

investigadas, com base nas informações obtidas através dos questionários, para uma 

melhor compreensão das diferenças de status sócio-cultural entre elas. Essa 

caracterização é importante para a compreensão das relações entre famílias e escolas na 

construção do sucesso escolar. Entretanto, o próprio material empírico que produzimos 

nos permite perceber que, o sucesso e o fracasso não podem ser interpretados como 

derivados mecanicamente dos perfis familiares9. 

                                                 
8 Ver a respeito: PAES DE CARVALHO, Cynthia; MONTEIRO, Patrícia. Contratos de Sucesso Escolar: 
Problematizando Interpretações sobre a Relação Família-Escola. In:  XXXIa  Reunião Anual da 
ANPOCS, 2007, Caxambu. Anais da XXXIa . Reunião Anual da ANPOCS/ST29, 2007. 
9 A suposição de uma relação quase automática entre o nível sócio-cultural das famílias e o sucesso ou 
fracasso escolar levou a que se cristalizarem em preconceitos que penalizaram, e ainda penalizam, 
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Quadro 1. Níveis de escolaridade das famílias 

 

Escolaridade (privadas) Escolaridade (públicas) 

 

ESCOLARIDADE_Recod1

Ensino fundamental

Ensino médio

Ensino superior

Pós-graduação

TOTAL CIT.

Freq. %

3 0,5% 

12 2,1% 

264 46,7% 

286 50,6% 

565 100%  

Superior/Pós-graduação – 97,3% 

 

ESCOLARIDADE

Nunca estudou

ensino fundamental

Ensino médio

Ensino superior

Pós-graduação

TOTAL CIT.

Freq. %

2 0,5% 

206 46,3% 

164 36,9% 

63 14,2% 

10 2,3% 

445 100%  

Fundamental/Médio – 83,2% 

 

Como se pode observar, os perfis das famílias usuários das escolas públicas e 

privadas praticamente se invertem no que toca a escolarização pois, enquanto quase 

100% dos pais dos alunos das escolas privadas têm nível superior, e destes 50% nível de 

pós graduação, entre os pais de alunos das escolas públicas, apenas 16,5% alcançaram 

esses patamares de escolarização. 

A distribuição da renda mensal das famílias das escolas privadas e públicas, 

como os quadros abaixo indicam, reproduz o mesmo fenômeno de inversão observado 

em relação à escolarização dos pais. Apenas um dos pais dos alunos das escolas 

privadas declarou renda mensal de até R$ 930,00, enquanto esta é a situação de 198 dos 

pais dos alunos das escolas públicas investigadas; no caso de renda mensal acima de R$ 

4650,00 apenas 2 casos foram encontrados entre os pais da rede pública, no entanto, nas 

escolas da rede privada 354 pais declararam renda mensal acima deste valor como 

indicam as curvas de renda familiar (Quadro 2b). 

 

 

 

                                                                                                                                               
sobretudo os estudantes dos setores populares. Entretanto, desde o final da década de 1990, muitas 
pesquisas a área da Sociologia da Educação têm analisado a construção do sucesso escolar entre jovens de 
famílias dos setores populares, com baixa escolarização e renda. Ver a respeito: Lahire: 1997 o plano 
internacional; Souza e Silva: 2003; Braga Viana: 2007. Portes: 1999, entre nós.   
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Quadro 2a. Distribuição Percentual da Renda familiar 

  

Renda familiar (privadas) Renda familiar (públicas) 

 

RENDA_FAMILIAR_MENSAL

até R$ 930,00

De R$931,00 a R$1.860,00

De R$1,861,00 a R$4.650,00

De R$4.651,00 a R$9.300,00

De R$9.301,00 a R$13.485,00

Acima de R$13.485,00

TOTAL OBS.

Freq. %

1 0,2% 

7 1,2% 

53 9,2% 

144 24,9% 

103 17,8% 

251 43,4% 

578   

Acima de R$ 4651,00 – 86,1% 

 

RENDA_FAMILIAR_MENSAL

até R$ 930,00

De R$931,00 a R$1.860,00

De R$1,861,00 a R$4.650,00

De R$4.651,00 a R$9.300,00

De R$9.301,00 a R$13.485,00

Acima de R$13.485,00

TOTAL OBS.

Freq. %

216 46,3% 

129 27,6% 

77 16,5% 

9 1,9% 

2 0,4% 

0 0,0% 

467   

Abaixo de R$ 4651,00 – 93,4% 

 

 

 

Quadro 2b. Curvas de Renda Familiar por rede 

  

'RENDA_FAMILIAR_MENSAL' x 'REDES'

251 

0 0 7

53

144

103

251

198

129

77

9 2 0

até R$ 930,00De R$931,00 a
R$1.860,00

De R$1,861,00
a R$4.650,00

De R$4.651,00
a R$9.300,00

De R$9.301,00
a R$13.485,00

Acima de
R$13.485,00

Privada Pública  
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Esses perfis sócio-econômicos familiares tão díspares, no que se referem às 

condições de escolarização e renda das gerações mais velhas, não pareceram, no 

entanto, desdobrar-se em dificuldades insuperáveis para o acompanhamento e suporte 

da escolaridade das novas gerações, como procuraremos demonstrar. 

 2.2. As expectativas em relação às escolas 

 

A escolha da escola significa um primeiro movimento familiar na construção da 

trajetória escolar dos filhos. Nossa pesquisa10 abrange famílias com maior ou menor 

grau de autonomia para esta escolha; ou seja, famílias que podem arcar com os custos 

de escolas privadas de prestígio - normalmente com mensalidades próximas ou 

superiores a R$ 1000,00 - e outras, cujas opções se restringem ao setor público, pela 

impossibilidade de arcar com as mensalidades das escolas do setor privado. Mesmo 

dentro desses limites de ordem financeira, no caso das famílias usuárias das escolas 

públicas, nossos dados indicam expectativas elevadas dos dois subgrupos a respeito das 

escolas, conforme é possível deduzir pelos motivos de escolha da escola dos filhos 

indicados pelas respostas aos questionários.   

 

Quadro 3. Motivos de escolha da escola
11
 

 

Pais das escolas privadas                  Pais das escolas públicas 

Escola bem falada 

MOTIVO2

pouco importante

muito importante

TOTAL CIT.

Freq. %

143 25,1% 

426 74,9% 

569 100% 

Média = 1,75 Desvio-padrão = 0,43  

 

Boas companhias 

Escola bem falada 

MOTIVO2

pouco importante

muito importante

TOTAL CIT.

Freq. %

49 11,0% 

398 89,0% 

447 100% 

Média = 1,89 Desvio-padrão = 0,31  

 

Boas companhias 

                                                 
10 O índice de respostas foi bastante satisfatório – 92% dos alunos, 78% dos pais e 78% dos professores, 
num total de 2597 questionários (1092 alunos, 1045 pais e 260 professores). 
11 Apresentamos apenas 6 dos 15 motivos apresentados dos questionários.  
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MOTIVO3

pouco importante

muito importante

TOTAL CIT.

Freq. %

109 19,0% 

465 81,0% 

574 100% 

Média = 1,81 Desvio-padrão = 0,39  

Aprovação no vestibular 

MOTIVO4

pouco importante

muito importante

TOTAL CIT.

Freq. %

147 25,7% 

424 74,3% 

571 100% 

Média = 1,74 Desvio-padrão = 0,44  

 

Ensino de boa qualidade 

MOTIVO7

pouco importante

muito importante

TOTAL CIT.

Freq. %

11 1,9% 

565 98,1% 

576 100% 

Média = 1,98 Desvio-padrão = 0,14  

Perto de casa 

MOTIVO11

pouco importante

muito importante

TOTAL CIT.

Freq. %

382 66,2% 

195 33,8% 

577 100% 

Média = 1,34 Desvio-padrão = 0,47  

 

MOTIVO3

pouco importante

muito importante

TOTAL CIT.

Freq. %

96 21,9% 

343 78,1% 

439 100% 

Média = 1,78 Desvio-padrão = 0,41  

Aprovação no vestibular 

MOTIVO4

pouco importante

muito importante

TOTAL CIT.

Freq. %

207 48,0% 

224 52,0% 

431 100% 

Média = 1,52 Desvio-padrão = 0,50  

 

Ensino de boa qualidade 

MOTIVO7

pouco importante

muito importante

TOTAL CIT.

Freq. %

30 6,7% 

417 93,3% 

447 100% 

Média = 1,93 Desvio-padrão = 0,25  

Perto de casa 

MOTIVO11

pouco importante

muito importante

TOTAL CIT.

Freq. %

179 40,2% 

266 59,8% 

445 100% 

Média = 1,60 Desvio-padrão = 0,49  

 

 

Comparando os aspectos que foram considerados pelos pais como muito 

importantes na escolha da escola, alguns resultados merecem atenção: escola bem 

falada e perto de casa foram os elementos mais valorizados pelos pais do setor público 

(89% e 59,8%), relativamente aos pais do setor privado (74,9% e 33,8%). A expressão 

“bem falada”, mais coloquial, expressaria a importância das redes informais e 

sociabilidade próxima na formação de opinião entre os pais da escola pública. Esta 

suposição foi reforçada na resposta sobre fonte de informação sobre a escola (Quadro 4) 

– predominantemente referida à experiência da vizinhança/amigos e familiares com a 

escolarização das novas gerações (58,2% x 28,2%). Cabe destacar a presença da mídia 

como fonte de informação, no caso das públicas, não assinalada pelos pais dos alunos 

das escolas particulares.  

 

 



 14 

Quadro 4. Fonte de informações sobre a escola 

 

Informações escola (pais privadas) 

 

INFO_ESCOLHA_OUTRO_Recod3

Rede de profissionais da escola

Rede escolar

Rede social (parentes e amigos)

TOTAL CIT.

Freq. %

13 18,3% 

38 53,5% 

20 28,2% 

71 100%  

 

Informações escola (pais públicas) 

INFO_ESCOLHA_Recod2

Mídia

Rede escolar

Rede de profissionais da escola

Rede social (parentes e amigos)

TOTAL CIT.

Freq. %

32 5,1% 

92 14,8% 

136 21,9% 

362 58,2% 

622 100%  

 

Observação (Quadro 4): por rede escolar entenda-se: visitas as escolas, ter estudado na 

escola, consulta aos resultados das avaliações oficiais.  

 

Os 59,8% das respostas dos pais das públicas no que toca a importância do 

“perto de casa” (Quadro 3) indicam simultaneamente dificuldades de ordem financeira e 

práticas, ou seja: possibilidades de menos despesas com transporte e impossibilidade de 

contratar terceiros para supervisionar o deslocamento dos filhos à escola. Por contraste, 

apenas 33,8% dos pais das escolas privadas indicam como muito importante a escola 

estar localizada perto de casa. A maioria desses pais pode levar em conta referências 

mais técnicas - para além da rede de amigos e familiares – e optar por escolas mais 

distantes de casa, uma vez que questões financeiras, como as assinaladas para os 

usuários das escolas públicas, não limitam o âmbito das suas escolhas.  

Para os pais que optaram pelas escolas privadas, nossos dados indicam que a 

aprovação no vestibular pesa 22% mais do que para os pais que optaram pelo setor 

público. Para famílias de níveis de escolarização superior a entrada na universidade é 

destino necessário dos filhos; e a experiência tem demonstrado consultas cada vez mais 

freqüentes, por parte desses setores, aos resultados do ENEM e rankings de vestibulares, 

desde o momento da escolha da primeira escola para os filhos (educação infantil).   Já 

no caso dos pais do setor público, normalmente o horizonte tende a se ampliar a medida 

que os filhos vão desenvolvendo uma trajetória escolar superior a que alcançaram. Além 

disso, a ampliação da oferta do ensino superior e uma série de políticas de inclusão de 

alunos provenientes das escolas públicas neste nível de ensino (entre elas o PROUNI), 

contribuem para a diminuição da tensão, em relação ao futuro escolar dos filhos, que 

explicaria uma perspectiva mais pragmática, de curto e médio prazo, no que toca a 

escolarização dos filhos. 
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Entretanto, em que pesem essas diferenças, cabe lembrar que a amostra de nossa 

pesquisa refere-se a escolas de qualidade em ambos os setores. Os dados que 

apresentamos anteriormente indicam níveis de escolaridade dos pais de estudantes das 

escolas municipais, bem superiores à média da população brasileira, mesmo que ainda 

inferiores aos dos pais de alunos das escolas privadas investigados pelo survey. Eles 

representam, portanto, setores da “nova classe média” - amplamente debatida não só no 

mundo acadêmico, mas também pela mídia - com maior capacidade de acesso à 

informação, com melhores níveis de renda familiar e com maiores expectativas a 

respeito da escola e da educação12.  Um claro indicador desse novo perfil, da classe 

média ascendente, encontra-se nos percentuais muito próximos (93,3% e 98,1%) para a 

opção “muito importante” assinalado pelos pais do setor público e privado, no que se 

refere ao item ensino de boa qualidade, para a escolha da escola.   

 

3.3. O empenho das famílias na escolarização dos filhos 

 

No que se refere à participação da vida escolar dos filhos, é importante destacar 

a semelhança de atitudes de ambos os grupos de pais em relação às exigências 

escolares, o que significa que os níveis menores de escolaridade dos pais das escolas 

públicas não são impeditivos de uma atitude empenhada para o bom andamento escolar 

dos filhos. 

 

Quadro 3. Participação da vida escolar 

 

Pais das escolas privadas Pais das escolas púlbicas 

Mantenho-me informado 

PARTICIPACAO_VIDA_ESCOLAR1

Raramente

Às vezes

Quase sempre

Sempre

TOTAL CIT.

Freq. %

5 0,9% 

15 2,6% 

158 27,5% 

397 69,0% 

575 100% 

Média = 4,65 Desvio-padrão = 0,58  

 

Verifico tarefas escolares 

Mantenho-me informado 

PARTICIPACAO_VIDA_ESCOLAR1

Nunca

Raramente

Às vezes

Quase sempre

Sempre

TOTAL CIT.

Freq. %

2 0,5% 

10 2,2% 

43 9,6% 

95 21,3% 

296 66,4% 

446 100% 

Média = 4,51 Desvio-padrão = 0,80  

 

                                                 
12 Ver a respeito: Souza, Amaury de, e Lamounier, Bolívar (2009) A Classe Média Braqsileira. 
Ambições, valores e projetos políticos. Rio de Janeiro: Elsevier; Brasília, DF, CNI, 2010. 
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PARTICIPACAO_VIDA_ESCOLAR4

Nunca

Raramente

Às vezes

Quase sempre

Sempre

TOTAL CIT.

Freq. %

49 8,5% 

78 13,6% 

139 24,2% 

170 29,6% 

138 24,0% 

574 100% 

Média = 3,47 Desvio-padrão = 1,23  

 

 

Ajudo tarefa escolares 

PARTICIPACAO_VIDA_ESCOLAR5

Nunca

Raramente

Às vezes

Quase sempre

Sempre

TOTAL CIT.

Freq. %

67 11,6% 

155 26,9% 

218 37,8% 

101 17,5% 

36 6,2% 

577 100% 

Média = 2,80 Desvio-padrão = 1,06  

Questão que tire boas notas 

PARTICIPACAO_VIDA_ESCOLAR8

Nunca

Raramente

Às vezes

Quase sempre

Sempre

TOTAL CIT.

Freq. %

11 1,9% 

9 1,6% 

28 4,9% 

155 26,9% 

373 64,8% 

576 100% 

Média = 4,51 Desvio-padrão = 0,82  

 

Verifico tarefas escolares 

PARTICIPACAO_VIDA_ESCOLAR4

Nunca

Raramente

Às vezes

Quase sempre

Sempre

TOTAL CIT.

Freq. %

10 2,2% 

32 7,2% 

92 20,6% 

146 32,7% 

167 37,4% 

447 100% 

Média = 3,96 Desvio-padrão = 1,03  

 

 

Ajudo tarefa escolares 

PARTICIPACAO_VIDA_ESCOLAR5

Nunca

Raramente

Às vezes

Quase sempre

Sempre

TOTAL CIT.

Freq. %

50 11,3% 

69 15,6% 

124 28,0% 

106 23,9% 

94 21,2% 

443 100% 

Média = 3,28 Desvio-padrão = 1,27  

Questão que tire boas notas 

PARTICIPACAO_VIDA_ESCOLAR8

Nunca

Raramente

Às vezes

Quase sempre

Sempre

TOTAL CIT.

Freq. %

2 0,4% 

5 1,1% 

4 0,9% 

39 8,7% 

400 88,9% 

450 100% 

Média = 4,84 Desvio-padrão = 0,52  

 

  

Os percentuais para a alternativa “sempre” no item mantenho-me informado são 

equivalentes nos dois casos; no caso das três outras atitudes - verifico as tarefas 

escolares (53,6% privadas x 60,1% públicas), ajudo nas tarefas escolares (23,7% 

privadas x 45,1% públicas) e (faço) questão que tire boas notas (91,7% privadas x 97,6 

públicas) - os percentuais superiores das respostas por parte dos pais das escolas 

públicas para as alternativas “quase sempre” e “sempre” indicam uma atitude de atenção 

permanente no acompanhamento do trabalho escolar dos filhos, apesar (e talvez por isso 

mesmo) dos níveis mais baixos de escolaridade quando comparados com os pais das 

escolas privadas, conforme já analisamos anteriormente.  

O acompanhamento mais intenso da escolaridade dos filhos, no caso dos pais 

das escolas públicas, teria como pano de fundo a convicção da importância crescente da 
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escolaridade para o futuro dos filhos (Souza e Lamounier: 2010). Por outro lado, a 

menor intensidade da atenção dos pais mais escolarizados já foi tema de reflexão de 

uma investigação sobre a escolarização dos filhos das elites acadêmicas13.  

A pergunta sobre a frequência com que os filhos estudam em casa nos oferece 

um interessante quadro das repercussões do envolvimento das famílias com a 

escolarização dos filhos. No que toca aos estudantes das escolas privadas, o habitus 

escolar – que podemos sintetizar como disposições duráveis para o estudo - 

provavelmente foi desenvolvido sob a égide da “herança familiar”; seria, portanto o 

resultado da repercussão do patrimônio de capitais da família14 - ambiente familiar e 

social com amplo acesso às pautas culturais valorizadas pelo meio escolar – na 

constituição das disposições que favorecem o desempenho escolar. No caso dos 

estudantes das escolas públicas, além da ampliação cultural derivada da ascensão de 

setores das antigas camadas populares à “nova classe média” brasileira, o próprio 

impulso resultante dessa mobilidade recente parece repercutir num investimento mais 

consciente dos pais em proporcionar aos filhos acesso a atividades a bens de consumo - 

antes restritos aos setores que lhes eram superiores, como qualidade da escola, acesso à 

internet, ampliação das fontes de informação etc. - favorecendo o desenvolvimento de 

disposições para o estudo (Quadro 4).  

 

Quadro 4. Freqüência do estudo em casa 

Alunos das escolas privadas Alunos das escolas públicas 

 

ESTUDO_EM_CASA

Todos os dias

Duas a três vezes por semana

Uma vez por semana

Só em véspera de prova

Nunca/não sei

TOTAL CIT.

Freq. %

274 48,2% 

143 25,1% 

15 2,6% 

128 22,5% 

9 1,6% 

569 100%  

 

 

ESTUDO_EM_CASA

Todos os dias

Duas a três vezes por semana

Uma vez por semana

Só em véspera de prova

Nunca/não sei

TOTAL CIT.

Freq. %

129 28,9% 

136 30,4% 

29 6,5% 

133 29,8% 

20 4,5% 

447 100%  

 

Os alunos das escolas privadas estudam diariamente em casa, segundo a 

percepção das famílias, o que certamente corresponde ao esperado de filhos cujos pais 

                                                 
13 Ver a respeito: Brandão, Z.  e Lelis, I. Elites acadêmicas e escolarização dos filhos. In: Educação & 
Sociedade, v.83, p.509-526, 2003.  
 
14 Capital cultural, lingüístico, econômico etc. 
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procuraram as melhores e mais exigentes escolas do setor privado do município do Rio 

de Janeiro para matricularem os seus filhos.  No caso dos alunos das escolas públicas 

30% realizam estudos diários em casa segundo a percepção dos pais; são jovens 

oriundos de famílias que apenas recentemente tiveram acesso a níveis de escolarização 

média15, e que, apesar da ausência de um elevado capital cultural familiar, evidenciam 

disposições para o estudo; outros 30% do mesmo grupo estudam de duas a três vezes 

por semana; esses percentuais são eloqüentes, a meu ver, do acompanhamento e 

empenho das famílias, dos alunos das escolas públicas de nossa amostra, em prol de 

uma escolaridade de melhor qualidade para os seus filhos.  

 

4. Um balanço apenas preliminar: 

 

Dispomos de um material empírico bastante rico, e ainda inexplorado (dados dos 

questionários dos alunos e professores, análise de fatores entre outras, aos quais se 

somarão o material de campo e estudos monográficos derivados de teses e dissertações 

da equipe) cuja análise exigirá pelo menos mais dois anos de investimento. Entretanto, 

esse rápido percurso panorâmico por alguns dos dados derivados dos questionários dos 

pais dos alunos das escolas públicas e privadas do nosso survey, já nos ofereceu um 

material bastante expressivo das ações das famílias no objetivo de favorecer uma 

escolaridade de qualidade aos filhos. Muito do que temos percebido, desde os primeiros 

contatos com as escolas para a permissão da pesquisa, indica que os processos de 

produção de qualidade do ensino resultam de uma relação bastante complexa de 

demandas, inquietações e esforços tanto da instituição familiar, como da escolar, 

aspectos esses geradores quer de tensões quer de compromissos mútuos, e que 

aparentemente desdobram-se no desenvolvimento de habitus escolares que conduzem 

essas escolas ao ápice dos rankings divulgados sobre as melhores escolas públicas e 

privadas do município do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Consultar Souza e Lamounier (2010). 
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