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RESUMO 

O trabalho teve como objetivo principal identificar, descrever e analisar as condições 

que possibilitaram filhos de famílias negras de meios populares alcançarem uma 

certa longevidade escolar em Pernambuco, no período de 1950 - 1970. Nesse 

sentido, buscou-se compreender como filhos de pais analfabetos ou semi-

alfabetizados conseguiram superar as expectativas das gerações anteriores 

chegando ao ensino secundário e/ou superior no período estudado. Nesse momento 

histórico, as taxas de escolarização referentes a esses níveis de ensino eram 

bastante baixas, principalmente nos meios populares. A pesquisa baseou-se em 

estudos realizados nos campos da Sociologia da Educação, da Nova História 

Cultural, da Micro-História e da História da Cultura Escrita, que destacaram algumas 

condições e fatores que contribuem para uma maior intimidade com a escola e/ou 

com a leitura e a escrita de indivíduos de famílias não "herdeiras". Duas famílias com 

as características acima citadas constituíram o objeto desta pesquisa. Os 

depoimentos orais, realizados sob os pressupostos da �história� oral, constituíram a 

principal fonte do trabalho. Observamos que existiram condições propiciadas pela 

família, pela escola e por outros fatores externos que possibilitaram a longevidade 

escolar desses indivíduos. Na instância familiar, destacaram-se, como fatores 

importantes nesse processo, o permanente acompanhamento da família, sobretudo 

o papel fundamental ocupado pela mãe; o papel dos irmãos mais velhos; a rotina 

diária doméstica que privilegiava o estudo. Em relação à escola, constatamos o 

papel desempenhado pelas instituições escolares em cada nível de ensino; a 

antecipação à escolarização; a adequação do sujeito ao mundo escolar; a 

construção de uma auto-estima positiva. Em relação a outros fatores externos, 

analisamos o papel da inserção na cultura urbana nesse processo educativo (a 

existência e a freqüência a bibliotecas e cinemas); o lugar da religião; a presença de 

um indivíduo externo ao núcleo familiar. Este estudo possibilitou compreender 

melhor a própria formação do indivíduo, em instâncias diversas, como um ser social 

capaz de superar limites e barreiras que tornariam improváveis o seu acesso e a sua 

permanência no sistema escolar, em um período histórico em que níveis superiores 

de ensino não tinham as pessoas de meios populares como principal público.  

Palavras-chave: longevidade escolar, escolarização de famílias negras, história da 

educação



ABSTRACT 

The work had as objective main to identify and to analyze the conditions that make 

possible children of black families of popular ways to reach a certain pertaining to 

school longevity in Pernambuco, in the period of 1950 - 1970. In this direction, one 

searched to understand as children of illiterate parents or half-alfabetion they had 

obtained to surpass the expectations of the previous generations arriving at 

secondary and/or superior education in the studied period. At this historical moment, 

the referring taxes of scholar to these levels of education were sufficiently low, mainly 

in the popular ways. The research was based on studies carried through in the fields 

of the Sociology of the Education, of the New Cultural History, Micron-History and the 

History of the Written Culture, that had detached some conditions and factors that 

contribute for a bigger privacy with the school, and/or the reading and the writing of 

individuals of "inheriting" families not. Two families with the characteristics above 

cited had constituted the object of this research. The verbal depositions, carried 

through under the estimated ones of "verbal history", had constituted the main source 

of the work. We observe that conditions propitiated for the family, the school and 

other external factors had existed, that make possible the pertaining to school 

longevity of these individuals. In the familiar instance: the permanent accompaniment 

of the family, over all the busy basic paper for the mother; the paper of the brothers 

oldest; the domestic daily routine that privileged the study; among others. In relation 

to the school we evidence the role played for the pertaining to school institutions in 

each level of education; the anticipation of the scholar; the adequacy of the citizen to 

the pertaining to school world; the construction of auto-esteem positive; among 

others. In relation to other external factors, the insertion in the urban culture in this 

educative process (the existence and the frequency the libraries, cinemas); the paper 

of the religion; the presence of an external individual to the familiar nucleus; it 

contributed for these trajectories. This study it made possible to more good 

understand the proper formation of the individual as a social being capable to 

surpass limits and barriers that would become improbable its access and its 

permanence in the pertaining to school system, having the family, the school and 

other factors contributed for this trajectory of scholar, in a historical period where 

superior levels of education did not have the people of popular ways as main public. 

Key words: School longevity, Scholar of black families, history of education
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INTRODUÇÃO 



 

 

 

 

Hoje, no Brasil, muito se tem discutido em relação à educação de algumas 

camadas da sociedade consideradas como �minorias� ou �maiorias socialmente 

desfavorecidas�, como é o caso dos adultos dos meios populares, das mulheres e 

dos negros, para citarmos alguns exemplos.  

Em relação aos negros, tem-se debatido, em vários meios de comunicação e 

em outras instâncias, sobre a necessidade desse grupo social entrar no ensino 

público superior com mais freqüência e em maior número do que hoje. São diversos 

os projetos, concursos, associações e grupos que buscam fornecer meios para o 

acesso e a permanência dos negros nos sistemas de ensino, meios acadêmicos, 

empresas etc1.  

Segundo o IBGE, a taxa média de analfabetos no país é de 13,8%, sendo que 

entre os negros é de 21,6% e entre os brancos, de 8,4%. Entre as crianças, a taxa é 

de 9,9% entre as negras e 3% entre as brancas. Continuando a disparidade, a média 

de escolaridade dos negros é 2 anos a menos que a média nacional. A sua 

                                                
1 Essas discussões têm sido bastante polêmicas. Há os que argumentam que esses movimentos e 

projetos de apoio à população negra, denominados como �políticas de ação afirmativa�, 

principalmente no âmbito educacional, nada mais são do que um necessário acerto de contas a um 
povo que foi durante séculos mantido no estado de escravidão no Brasil. Já outros estudiosos 

dizem que essas políticas têm que ser encaradas como passageiras, objetivando a quase 

�igualdade� dos negros em relação aos brancos, em alguns setores da sociedade, e que não podem 

ser encaradas, de maneira nenhuma, como ações permanentes e contínuas. Enquanto isso, há os 

totalmente contrários a esses tipos de ações, justificando que, com a ocorrência desses projetos, os 

afro-brasileiros sofrerão ainda mais preconceito do que antes, pois essas ações serão encaradas 

por uma boa parte da sociedade como um atestado de incompetência e de incapacidade do povo 

negro, na medida em que chegaria com mais freqüência a setores da sociedade em que 

historicamente é minoria, por ter se beneficiado desse tipo de ação. Os contrários a esses projetos 

também afirmam que o grande problema é a necessidade de mudança em estruturas mais 

profundas da sociedade como a melhor distribuição de renda, a melhoria na saúde e principalmente 

o ensino público básico de qualidade. Outro problema atribuído às políticas de ação afirmativa é o 

de como afirmar ou reconhecer que um indivíduo é negro. E se uma pessoa, mesmo sendo, não se 

considerar negra? Isso pode ocorrer, por exemplo, em virtude de sua educação, de sua inserção 

cultural e de suas redes sociais de convivência. 
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participação entre os concluintes do ensino superior representa um quarto da 

registrada na 4ª série do ensino fundamental. De acordo com os números do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), dos alunos da 4ª série 

do ensino fundamental, 12% declaram-se negros. No ensino superior esse índice é 

de apenas 3,1%. Além disso, 18% dos negros têm possibilidade de ingressar na 

universidade, enquanto essa possibilidade entre os brancos é de 43%. A partir 

desses dados, constata-se a exclusão prematura dos alunos negros da escola. No 

ensino superior, os negros têm maior participação em relação ao total de formandos 

na rede pública do que na particular. Representam 4,4% nas instituições estaduais, 

3,7% nas federais e 2,7% nas privadas2. Nesse sentido, existe um quantitativo 

pequeno dessa população nas universidades públicas, provavelmente não em 

cursos altamente concorridos. 

 Essa discussão sobre escolarização de indivíduos negros que se observa 

atualmente no Brasil é um dos fatores que nos despertaram para a elaboração desta 

pesquisa3. Sabe-se que o ponto de partida de toda pesquisa histórica não é o 

passado propriamente dito. Segundo Galvão (2000a, p. 17), �(...) toda a produção 

intelectual é marcada por seu tempo (...)�. É a partir de questões formuladas, a partir 

do que observamos no presente, que sentimos a necessidade de compreender o 

passado. Assim, toda pesquisa histórica surge de indagações, dúvidas e anseios do 

presente. Como afirma Pierre Vilar, 

 

                                                
2 O levantamento foi feito a partir dos questionários socioeconômicos do Exame Nacional de Cursos, 

o Provão. Informativo do Inep (apud DI PIERRO, 2003). 
3 Esta pesquisa é um dos estudos que integram o projeto integrado �Entrando na cultura escrita: 

percursos individuais, familiares e sociais nos séculos XIX e XX�, que busca por meio de estudos 

monográficos, apreender os diferentes modos pelos quais os indivíduos, famílias e grupos sociais 
comumente associados ao mundo do oral realizaram, nos séculos XIX e XX, sua inserção na 

cultura escrita. A pesquisa integrada, realizada conjuntamente por equipes da UFPE, UFMG e 
EHESS (Paris), tem apoio do CNPq. 
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o presente modifica de maneira permanente as questões dos 

historiadores, o que os obriga (...) a um procedimento retrospectivo 
que os leva do conhecido para o desconhecido, que os faz 
descobrirem mudanças e continuidades (...) essa curiosidade 

renovada nunca é gratuita: o fato é que a compreensão exigente do 

presente é inseparável do conhecimento do passado (1998, p. 272). 
 

 

Sendo assim, concordo com Galvão (2000a) quando afirma que é �sempre 

ilusória a concepção de que é possível ressuscitar integralmente o passado: é a 

partir de esquemas explicativos do presente que o pesquisador se aproxima do que 

ocorreu em outros tempos� (p. 17). Nas palavras de Le Goff, 

 

A história, mesmo que recorra a uma escrita, à narrativa, a retratos, 

permanece um esforço de explicação. Mergulhar no passado como 
está implicado na idéia de ressurreição integral é uma empresa que 

não apenas é vã e ilusória, como anticientífica. Temos que tentar 

reencontrar o sabor do passado, a vida, os sentimentos, as 
mentalidades de homens e mulheres, mas em sistemas de 
exposições e interpretações de historiadores do presente (1998, p. 

103). 
 

 

Nesse sentido, se o acesso de afrodescendentes a níveis superiores da 

escolarização é, na atualidade, ainda marcado por dificuldades, pode-se imaginar 

como esse processo se dava em gerações anteriores, em um país que tem sua 

história marcada pela expansão restrita e tardia da escolarização. 

É exatamente a exceção, ainda pouco conhecida e divulgada, e não a regra
4, 

que esta pesquisa se propõe a estudar. Trata-se de identificar condições que 

possibilitaram filhos de pais negros com baixo ou nenhum grau de escolaridade, 

advindos de meios populares, permanecerem na escola entre as décadas de 50 e 70 

do século XX. 

                                                
4 A regra pode ser considerada a partir das ponderações feitas por Zago (2000). De acordo com a 

autora, no Brasil, por muito tempo, principalmente nas décadas de 70 e 80, propagou-se a idéia de 

que é nos meios populares onde estão concentrados os mais altos índices de analfabetismo, 

reprovação e evasão escolar, o que deu origem a inúmeras pesquisas sobre o fracasso escolar, 

principalmente tomando por base as características sociais, culturais e até cognitivas dessa 

população. 
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O interesse em estudar esse tema surgiu, ainda, a partir de minha própria 

formação como indivíduo (como pessoa, negra, inserida em um grupo social que é a 

família). A minha história de vida escolar me faz perguntar por que, como e através 

de quais estratégias eu aprendi a ler e a escrever e obtive um razoável sucesso 

(uma longevidade) escolar, se a minha família é constituída, em grande parte, por 

pessoas com baixo ou nenhum grau de escolaridade. 

A participação em uma pesquisa científica
5 permitiu descobrir que as relações 

entre família e escola já eram objeto de estudo de algumas áreas do conhecimento. 

Na Sociologia, por exemplo, já existem vários estudos que investigam o sucesso 

escolar em camadas médias e populares
6. Contudo, no campo da História e da 

História da Educação
7, ainda são raros os estudos que têm como preocupação 

compreender, ao longo de uma genealogia familiar, ou de histórias de vidas de 

indivíduos ou grupos sociais, por exemplo, os fatores, desafios e as dificuldades 

encontradas para se apropriarem de conteúdos como a escrita, a leitura, ou mesmo 

de obter um certo grau de longevidade escolar8.  

                                                
5 Participei de agosto de 2000 a fevereiro de 2003 de uma pesquisa na área de História da Educação 

sobre "Livros escolares de leitura: caracterização e usos (Pernambuco, 1868 - 1950)" sob a 
orientação da professora Ana Maria de O. Galvão. 

6 São autores que estudaram o sucesso ou a longevidade escolar nas camadas médias e populares, 
como, por exemplo, o estudo já clássico de Lahire (1997); a coletânea organizada por Nogueira et 

al. (2000); Viana (1998); Portes (2001); Gurgel (1998) entre outros.  
7 Ver alguns estudos da História e da História da Educação sobre indivíduos que conseguem superar 

as gerações anteriores ou desenvolveram estratégias bastante singulares para aprender e fazer 

uso da leitura e da escrita como demonstram Ginzburg (1987); Galvão (2001); Hébrard (1996) entre 

outros. Ver, ainda, o estudo de Galvão (2003), que faz uma análise de dados obtidos em uma 

pesquisa do IBOPE em 2000 sobre os níveis de leitura e de alfabetismo realizada com 2000 

pessoas de todas as regiões do País. Em um dado momento do artigo, a autora se refere à 

impressionante reprodução da escolaridade em famílias com um alto nível de escolarização, ou 

seja, se os pais de uma determinada família de classe média têm mais de 11 anos de estudo, na 

maioria dos casos seus filhos também chegam a estudar 11 anos ou mais. De acordo com a autora, 

existem, no entanto, as exceções, que é de pais analfabetos terem filhos que chegam à 

universidade, casos esses merecedores de estudos mais detalhados, que é o que pretendeu esta 

pesquisa. 
8 Estou qualificando de longevidade escolar as situações de permanência no sistema escolar e 

tomando como indicador desse fenômeno o acesso ao ensino secundário ou superior, no período 

estudado. 
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Além disso, são ainda mais raros os estudos que, em uma perspectiva 

histórica, abordam a questão do negro e suas relações com a escola, principalmente 

o papel ocupado por suas famílias nesse processo. Que fatores contribuíram para 

que indivíduos negros obtivessem uma longevidade escolar? Quais os percalços na 

formação desses indivíduos? Houve algum movimento social que ajudou nessa 

formação? Como esse movimento contribuiu para esse processo? Qual a percepção 

desses filhos em relação às estratégias utilizadas por seus pais? A questão racial 

influenciou nessa trajetória? Quais foram os fatores e condições que possibilitaram a 

inserção desses sujeitos na cultura escrita? 

Foi a partir dessas inquietações que surgiu o interesse em identificar 

condições que possibilitaram filhos de famílias negras de camadas populares 

alcançarem uma certa longevidade escolar chegando, nas décadas de 50 a 70, ao 

ensino secundário ou até mesmo ao ensino superior em Pernambuco. Este estudo 

buscou compreender melhor a própria formação do indivíduo como um ser social 

capaz de superar limites e barreiras que tornariam improváveis o seu acesso e a sua 

permanência no sistema escolar. Nesse sentido, observa-se, principalmente, o papel 

ocupado pelas famílias e, mais especificamente, pelos pais com pouco ou nenhum 

grau de escolaridade nesse acesso aos níveis mais altos e/ou complexos de 

escolarização dos filhos. 

O período estudado corresponde ao processo de escolarização dos filhos. 

Nesse período histórico, o ensino ainda não se encontrava plenamente 

democratizado e as taxas de escolarização dos níveis secundário e superior, 

principalmente em Pernambuco, eram ainda muito baixas. Segundo dados da 
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Revista Conjuntura Econômica, de março de 1957
9, no censo de 1950, apenas um 

pouco mais de 20% dos habitantes ativos remunerados possuíam cursos completos, 

e em cada 100 deles, 84 tinham certificado do ensino primário, 15 do secundário e 

apenas 1 tinha o ensino superior. Pode-se, a partir desses dados, ver o quanto era 

seletivo o ensino secundário e principalmente o superior. 

Essa disparidade se torna ainda maior quando tomamos como característica 

de análise a cor. No mesmo censo de 1950, tomando a população de mais de 10 

anos de idade, temos que a percentagem de alfabetizados situava-se ao redor de 

48%; e com curso completo, seja primário, secundário ou superior, cerca de 18%. 

Quando observamos segundo a cor, temos: 

 

QUADRO I 
GRAU DE INSTRUÇÃO DA POPULAÇÃO DE MAIS DE 10 ANOS DE IDADE, 

SEGUNDO A COR 
Cor % de alfabetizados maiores de 10 anos 

Brancos 52,9 
Pardos 31,0 
Negros 26,7 

Amarelos 82,6 
 Fonte: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. CONJUNTURA ECONÔMICA. N.3, Março, 1957. 

(Quadro baseado em tabela, p. 67).  
 

 Nesse contingente de alfabetizados, verificamos que 42% dos brancos, 38% 

dos amarelos e apenas 6% dos pardos e 6% dos negros tinham curso completo 

(seja primário, secundário ou superior). É nesse sentido que abordamos as famílias 

estudadas como uma exceção que fugiu a uma regra tão estreita e tão bem definida, 

em que pessoas negras e de meios populares só chegavam, em sua maioria, no 

máximo a galgar um diploma de conclusão do ensino primário.  

                                                
9Trata-se de uma revista econômica que traz um artigo intitulado: �Os negros na sociedade brasileira�, 

que aborda as ocupações profissionais, econômicas e a situação educacional dos negros no Brasil, 

tomando como análise o censo de 1950.  
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A presente pesquisa está estruturada em quatro capítulos. Inicialmente, 

discorre-se sobre os procedimentos metodológicos e teóricos que envolveram as 

etapas de construção do trabalho. Destaco, nesse primeiro capítulo, a discussão 

sobre a �história� oral como principal metodologia e, nesse sentido, a especificidade 

do trabalho com fontes orais, bem como a descrição de como foi realizada a coleta 

dos dados e a análise do material. 

No segundo capítulo, apresento o papel ocupado pela família na 

escolarização de seus filhos, ou seja, o papel de cada membro nesse processo, as 

práticas familiares cotidianas, o acesso à leitura e à escrita, entre outros.  

No terceiro capítulo, descrevo a trajetória escolar dos filhos, desde o 

aprendizado básico da leitura e da escrita até o acesso ao ensino superior. São 

trajetórias que, em alguns aspectos, se assemelham umas às outras e, em outros, 

se diferenciam. Denotam, em comum, a importância da escola como detentora e 

produtora de capital cultural que é transmitido a esses filhos.  

No quarto capítulo, analiso outros fatores externos às instâncias familiares e 

escolares que contribuíram, de certa forma, nesse processo, como o espaço 

educativo das cidades, a participação em movimentos religiosos, uma pessoa de 

referência, entre outros. 

A última parte do trabalho é composta pela Conclusão, onde abordo os 

elementos que mais se destacaram nessa trajetória: a heterogeneidade dos meios 

populares; a progressiva construção de uma auto-estima positiva; a antecipação ao 

mundo escolar, entre outros.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 ALGUNS PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS



 

 

 

 

1.1 A Nova História Cultural e a Micro-História: da ampliação das fontes à 

redução da escala da análise 

 

Esta pesquisa se baseia em pressupostos teóricos advindos de diferentes 

áreas do conhecimento. Para compreender as famílias estudadas faz-se necessário 

o auxílio, principalmente, dos campos da História e da Sociologia. 

No campo da História, a primeira corrente teórica que possibilita a análise 

deste objeto de pesquisa é a Nova História Cultural, corrente francesa da Nova 

História
10 que, por suas prerrogativas, possibilitou o estudo de temas anteriormente 

não reconhecidos pela história tradicional
11, constituindo uma reação contra a 

maneira como era feita a história da época. A Nova História pode ser definida, como 

afirma Burke (1992), �por um movimento unido, naquilo que se opõe� (p.10).  

A Nova História não concorda que a história seja essencialmente política, ou 

seja, que a política se torne o elemento central da história em detrimento de outros 

temas. Essa nova corrente acredita que toda a atividade humana é objeto da 

história. �Tudo tem uma história�
12, tudo tem um passado que pode ser reconstruído 

e relacionado com o período em que existiu. Como afirma Galvão, 

 

                                                
10 Corrente teórica que teve seu momento inicial em 1929, na França, onde foi fundada a revista 

"Annales d'historique économique et sociale". Essa revista foi planejada para exercer uma liderança 

intelectual nos campos da história social e econômica. No corpo editorial, além de historiadores, 

tinha um geógrafo, um sociólogo, um economista e um cientista político. A insatisfação de Marc 

Bloch e Lucien Febvre, líderes dessa chamada �revolução historiográfica�, com a história política 

que dominava o panorama historiográfico desde o século XIX provocou a criação dessa revista, que 

posteriormente se configurou como uma escola teórica conhecida como a Escola dos Annales. Para 
maior aprofundamento ver: Burke (1992 e 1997), Reis (2000), Pesavento (2003), Chartier (s.d), 
Lopes e Galvão (2001), Le Goff (1988). 

11 Também conhecida como história positivista, ou a �história vista de cima� (BURKE, 1997). 
12 Burke (1992, p. 11), usando a expressão do cientista J. B. S. Haldane. 
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De uma história política dominante até então, os historiadores dos 

Annales passaram a fazer uma história social e econômica, abrindo 
espaço para a realização de estudos enfocando dimensões humanas 

até então pouco pesquisadas (�) (GALVÃO, 1998, p. 28). 
 

Desse modo, abre-se espaço para o estudo de famílias como as que são 

objeto da presente pesquisa � famílias negras e de meios populares � cujas histórias 

não circulam nos campos macros da sociedade, mas que, através delas, é possível 

compreender outros aspectos da sociedade da época. Que papel era atribuído à 

educação? De que forma pessoas com as características dos indivíduos estudados 

tinham acesso a níveis de ensino que não eram pensados para elas? O sistema 

político vigente nas décadas de 50 e 60 interferia no cotidiano dessas famílias? De 

que forma isso se caracterizava? Ou seja, a base filosófica da Nova História é que �a 

realidade é social e culturalmente constituída�, como afirma Burke (1992, p. 11), não 

existindo mais o central nem o periférico, pois qualquer objeto pode revelar aspectos 

da sociedade em que estava inserido. 

A Nova História rompe também com a narrativa dos acontecimentos, com a 

forma linear de se fazer história e se preocupa, em um primeiro momento, com a 

análise das estruturas. Além disso, muda o foco da história, ao sair dos grandes 

feitos, do estudo dos grandes homens, estadistas, generais, para a chamada 

�história vista de baixo�.
13 

A ampliação das fontes é outra grande contribuição da Nova História. Até 

então, o paradigma tradicional só validava a história feita através de documentos 

oficiais, certificadamente originais e escritos14. A Nova História, ao se propor analisar 

                                                
13 A história dos homens e das mulheres comuns, da família, do negro, da criança, etc. Além disso, 

propiciou estudos históricos sobre assuntos diversos como: a história do medo, da criança, da 

alimentação, da morte, etc. 
14 A história tradicional acreditava poder chegar à verdade sobre os fatos históricos. No entanto, na 

História há um fator de extrema importância que é a imprevisibilidade, pois sempre acontecem fatos 

que desdizem certas opiniões ou relatos. A história nunca chega nem chegará à verdade absoluta, 

por mais que se utilizem diversos tipos de fontes, realizando o cruzamento entre elas (o que é muito 

importante e torna o trabalho mais completo), pois ela só se aproximará da verdade, mas nunca 
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uma maior variedade de atividades humanas, e ao dizer que tudo tem história, 

tornou necessário também analisar diversos tipos de fontes que dessem conta de 

responder mais diversamente às novas questões. Fontes não só oficiais, que 

normalmente davam uma única versão dos fatos, mas qualquer vestígio do passado, 

como cartas, memórias, objetos, fotografias, obras literárias, diários, testamentos, 

estatísticas e fontes orais � as duas últimas serão bastante utilizadas nesta 

pesquisa. 

A história não é neutra nem objetiva, como se apregoava anteriormente. Ao 

buscar o status de ciência, a história tradicional pregava a objetividade do 

pesquisador e a veracidade dos documentos. A Nova História veio dizer que toda a 

atividade histórica é vista de uma forma particular, através da lente do pesquisador. 

Nesse sentido, não é possível, para ele, se desvencilhar totalmente de seus 

preconceitos, desejos etc. Como afirma Burke (1992), 

 

o relativismo cultural obviamente se aplica, tanto à própria escrita da 

história, quanto a seus chamados objetos. Nossas mentes não 

refletem a realidade. Só percebemos o mundo através de uma 

estrutura de convenções, esquemas e estereótipos, um 

entrelaçamento que varia de uma cultura para outra (p.15). 
 

 
Bem mais recorrente na construção deste trabalho será uma outra abordagem 

teórica: a Micro-História, um método, ou uma �prática historiográfica� como afirma 

Levi (1992). Essa abordagem surgiu nos anos 70 do século XX, quando um grupo de 

historiadores italianos que participavam da revista �Quarderni Storici� publicaram a 

coleção Microstoire, dirigida por Carlo Ginzburg e Giovanni Levi. Nesse período, o 

                                                                                                                                                   
será um retrato fiel do passado. Todos os tipos de fontes têm o seu lado �mentiroso�: nem sempre 

guardamos nem escrevemos coisas de que, por exemplo, nos envergonhamos. Como afirma Le 
Goff (1994, p. 548), "no limite, não existe um documento verdade. Todo o documento é mentira". 
Não é tudo do passado que chega até o presente: tudo o que chega até nós já supôs uma escolha. 

A história é, na verdade, um conhecimento provisório, é possível que se descubra outro 

acontecimento ou fato que se sobreponha ao anterior. Sendo assim, a excessiva preocupação da 

história positivista em possuir o maior número de fontes legítimas na busca da verdade não poderá 

ser plenamente alcançada. 
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campo historiográfico passava por uma transformação em que os paradigmas 

existentes entravam em crise e se buscava uma nova teoria social. A micro-história 

surge como uma das respostas para essa crise, principalmente para o então �estado 

da história social�. A partir do confronto entre experiências diferentes de pesquisas 

em conjunto com o diálogo crítico sobre a produção historiográfica do momento 

surgiram perguntas e sugestões em comum. É nesse contexto que a micro-história 

ganha um caráter extremamente empírico. Por não ter texto teórico que lhe 

fundasse, nem uma escola, muito menos uma disciplina e, sim, por ser fundada por 

práticas ou experiências de pesquisa, como afirma Revel (1998), �ela é inseparável 

de uma prática dos historiadores, dos obstáculos e das incertezas enfrentadas ao 

longo de caminhos aliás muito diversos, em suma, de uma experiência de pesquisa� 

(p. 16). 

A micro-história é essencialmente a mudança da escala de observação: �Para 

a micro-história, a redução da escala é um procedimento analítico, que pode ser 

aplicado em qualquer lugar, independentemente das dimensões do objeto analisado� 

(LEVI, 1992, p. 137). Em princípio, ao escolher uma escala particular de observação, 

no nosso caso a família, isso produzirá um conhecimento diferente sobre um 

determinado assunto. Em outras palavras, ao estudar o acesso dos negros de meios 

populares a certos níveis de ensino, através da escala de observação da família (ao 

invés da escala da sociedade ou até mesmo do sistema escolar), certamente 

surgirão elementos novos, conteúdos diferentes dos que já estão dispostos na 

literatura. Isso não quer dizer, por outro lado, que será produzido um conhecimento 

melhor ou pior, mas sim um conhecimento diferente sobre aquele determinado tema. 

Como afirma Revel (1998), 
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Pois a escolha do individual não é vista aqui como contraditória à do 

social: ela deve tornar possível uma abordagem diferente deste, ao 
acompanhar o fio de um destino particular � de um homem, de um 
grupo de homens � e, com ele, a multiplicidade dos espaços e dos 

tempos, a meada das relações nas quais ele se inscreve (p. 21). 
 

 

A microanálise também redefine o papel do contexto em um estudo histórico. 

Não existe mais um contexto único, homogêneo, dentro do qual os atores de 

diferentes níveis e formas se inserem, o que existe é uma �pluralidade de contextos 

que são necessários à compreensão dos comportamentos observados� (REVEL, 

1998, p. 27). Além disso, como afirma Levi (1992), a micro-história se concentra nas 

contradições desse contexto único, na pluralidade dos pontos de vista que torna 

esse contexto aberto e diverso. Assim sendo, 

 

A redução da escala é uma operação experimental justamente devido 
a esse fato, porque ele presume que as delineações do contexto e 

sua coerência são aparentes, e revela aquelas contradições que só 

aparecem, quando a escala de referência é alterada (LEVI, 1992, p. 

155). 
 

 

A micro-história, como afirma Levi (1992), 

 

Tem sempre se centralizado na busca de uma descrição mais realista 

do comportamento humano, empregando um modelo de ação e 

conflito do comportamento do homem no mundo que reconhece sua 
� relativa - liberdade além, mas não fora, das limitações dos sistemas 
normativos prescritivos e opressivos. Assim, toda ação social é vista 

como resultado de uma constante negociação, manipulação, 

escolhas e decisões do indivíduo, diante de uma realidade normativa 

que, embora difusa, não obstante oferece muitas possibilidades de 
interpretações e liberdades pessoais (p. 135). 
 

 

Uma característica da micro-história é incorporar na narrativa os 

procedimentos de pesquisa, ou seja, as limitações, os impasses com os 

documentos, as escolhas, as técnicas de persuasão, como foi construída a 

interpretação. 
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Na micro-história, (...) o ponto de vista do pesquisador torna-se uma 
parte intrínseca do relato. O processo de pesquisa é explicitamente 

descrito e as limitações da evidência documental, a formulações de 

hipóteses e as linhas de pensamento seguidas não estão mais 

escondidas dos olhos do não-iniciado. O leitor é envolvido numa 

espécie de diálogo e participa de todo o processo de construção do 

argumento histórico (LEVI, 1992, p. 153). 
 

 

1.2 Sociologia: estudos que abordam as relações de longevidade escolar, 

família e escola 

Quando queremos compreender �singularidades�, �casos 

particulares� (mas não necessariamente exemplares), parece que 

somos fatalmente obrigados a abandonar o plano da reflexão 

macrossociológica fundada nos dados estatísticos para navegar nas 

águas da descrição etnográfica, monográfica (LAHIRE, 1997, p. 14). 
 

 
As relações entre família negra, pouco escolarizada, de meio popular, de um 

lado, e a escola, de outro, constituem o objeto de estudo desta pesquisa. Diante de 

diferenciais como raça
15, herança, classe social e capital cultural, busca-se identificar 

condições que possibilitaram os filhos de famílias negras alcançarem uma 

longevidade escolar no período estudado.  

No âmbito da Sociologia, à semelhança do que ocorreu com a emergência da 

micro-história, há uma corrente que se desprende das grandes pesquisas 

estatísticas, sai do plano de reflexão macrossocial e se desloca para o estudo 

etnográfico e/ou monográfico
16. Segundo Lahire (1997), 

 

(...) em vez de fazer de conta que a compreensão de casos 

singulares acontece por si só, colocando-nos de imediato e 
ingenuamente do lado daqueles para que a questão da 

representação ou da generalização não causa nenhum problema, 

optamos, no quadro de uma antropologia da interdependência, por 

estudar explicitamente uma série de questões 

(singularidade/generalidade; visão etnográfica/visão estatística; 

                                                
15 O termo raça é utilizado como conceito relacional, que se constitui histórica e culturalmente a partir 

de relações concretas entre grupos sociais, em cada sociedade, rejeitado o determinismo biológico 

e valorizando a cultura e a identidade de cada um (Cf. SISS, 2003 e MUNANGA, 2003).  
16 Lahire (1997) afirma que é necessário, assim como dizem Jacques Revel e os micro-historiadores 

italianos, variar o foco da objetiva, observar melhor determinados contextos sociais mais precisos, 
mais particulares, ou seja, nesse caso, configurações familiares particulares.  
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microsociologia/macrosociologia) (...) a respeito de um objeto singular 
e limitado. E sobretudo, questionar a prática-muito criticada nos 
estatístico s- que consiste em juntar, em uma mesma categoria, 
realidades consideradas diferentes, e que, logicamente, implica 
sacrificar sua singularidade (p. 14). 

 

 

A problematização dessa temática, descrita acima, e sua transformação em 

objeto de estudo, no Brasil, são ainda embrionárias. Até recentemente, a pesquisa 

educacional brasileira sob o enfoque sociológico privilegiava as ações educativas e 

as políticas estatais. Atualmente é que tem crescido o número de pesquisas em 

relação a esse tema. Nessa direção podemos destacar trabalhos como o de Viana 

(199817 e 200518), Portes (2001)19 e uma coletânea organizada por Nogueira e 

outros20 (2000), entre outros, que crescentemente vêm se especializando no tema. 

Mas ainda é notadamente estrangeiro e principalmente francês o aporte teórico que 

tem baseado a pesquisa sobre essa temática. 

                                                
17Trata-se de sua tese de doutorado intitulada Longevidade escolar em famílias de camadas 

populares: algumas condições de possibilidade, que buscou compreender o que tornou possível o 

sucesso escolar de jovens oriundos de famílias de camadas populares na contemporaneidade. A 

longevidade escolar, segundo a autora, se refere a situações de permanência no sistema escolar 

tomando como indicador desse fenômeno o acesso ao ensino superior. Foram entrevistados cinco 

universitários, dois pós-graduandos e suas respectivas famílias. A pesquisa teve como objetivo 
geral descrever as diferentes configurações familiares que, segundo a autora, contribuem para 

explicar a sobrevivência de alguns sujeitos das camadas populares no interior do sistema de 

ensino. Nesse sentido, foram identificadas seis configurações singulares de longevidade escolar, a 
partir dos sentidos atribuídos à escolarização pelas famílias e filhos-alunos; dos tipos de relações 

intersubjetivas e intergeracionais que se instalaram, mediados pelo sucesso escolar alcançado; das 

disposições temporais dos sujeitos e suas famílias; dos modelos socializadores familiares; do tipo 

de mobilização escolar familiar; das referências exteriores ao núcleo familiar no sentido estrito. A 

autora, ao tentar compreender o que tornou possível uma escolarização prolongada dos indivíduos, 

cuja probabilidade de chegar à universidade é estatisticamente reduzida, possibilitou uma 

referência e visualização das estratégias utilizadas por essas famílias. Esse estudo contribuiu para 

a melhor compreensão das famílias estudadas nesta pesquisa. 
18

É um artigo que aborda a atual pesquisa da autora, que está em andamento, intitulada Formas 

específicas de presença das famílias das camadas populares na escolarização dos filhos � casos 

de longevidade escolar, que tem como tese inicial a existência de formas específicas de presença 

familiar na escolarização dos filhos de meios populares, a serem identificadas.  
19 Tese de doutorado intitulada: Trajetórias escolares e vida acadêmica do estudante pobre da UFMG 

- um estudo a partir de cinco casos, em que o autor busca compreender as trajetórias escolares e 

as vivências universitárias de um grupo de estudantes pobres que fizeram cursos altamente 

concorridos. 
20 Trata-se de um conjunto de pesquisas, realizadas nos anos 90, que tem como objetivo geral 

investigar a crescente e estreita conexão, nas sociedades contemporâneas, entre família e escola. 

Foi a partir dessa coletânea que tomei conhecimento de vários estudos que muito me auxiliaram na 

construção desse trabalho, principalmente a tese de Viana (1998). 
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Nogueira e outros (2000) consideram que é importante lembrar que, embora a 

família não estivesse tão ausente dos estudos educacionais nos últimos anos, 

sempre aparecia de forma negativa. Atualmente, a tendência é trazer de volta a 

família, mas �(...) como sujeito central da pesquisa em educação, com interesse em 

conhecer seu universo sociocultural, suas dinâmicas internas e suas interações com 

o mundo escolar, não mais se contentando com conclusões deduzidas unicamente a 

partir de sua condição de classe� (p. 10). A temática tomou esse perfil principalmente 

no momento em que a Sociologia, e principalmente a Sociologia da Educação, 

passava por transformações teóricas e metodológicas deslocando seu olhar das 

grandes estatísticas e do conceito reprodutivista da educação para uma abordagem 

microssocial. 

Também a ausência de uma sistematização sobre a produção no campo 

educacional referente ao tema dificulta a sua avaliação. Segundo Nogueira e outros 

(2000), essa dificuldade de sistematização se deve ao fato do tema ser trabalhado 

em diferentes campos disciplinares, como é o caso da antropologia e da psicologia, 

e não só na educação.  

Estudos, como o já clássico de Lahire (1997), enfocam as origens das famílias 

e a relação que elas estabelecem com a escola, enfatizando aspectos como a 

interação com professores, as estratégias utilizadas para acompanhar 

permanentemente o cotidiano escolar dos filhos, a transmissão do capital escolar, 

entre outros. Mesmo assim, o autor afirma que é um desafio sociológico 

compreender, por exemplo, por que algumas famílias �não totalmente �desprovidas 

de recursos�, sobretudo do ponto de vista do capital escolar, possuem filhos com 

enormes dificuldades escolares (...)� (1997, p. 11). Por outro lado, é também 

desafiador compreender casos de famílias, como as analisadas nesta pesquisa, que 
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possuem todas as características que levariam a pensar que a escolarização seria 

um processo custoso e distante e que, no entanto, têm filhos com uma boa situação 

escolar. O estudo de Lahire (1997), embora trate do sucesso escolar tomando como 

seu indicador a escola primária, é muito referido nesta pesquisa por trazer 

importantes considerações, principalmente ao trabalhar com as formas familiares da 

cultura escrita; condições e disposições econômicas; a ordem moral doméstica; as 

formas de autoridade familiar; as formas familiares de investimento pedagógico.  

Recentemente, Viana (2005)21 publicou um artigo em que relata pesquisa em 

desenvolvimento sobre formas específicas de presença das famílias de camadas 

populares na escolarização dos filhos. A autora afirma que é necessário identificar 

especificamente as práticas de cada família, ou seja, ela defende que existem 

formas específicas de presença familiar na escolarização dos filhos nos meios 

populares. Assim como este estudo pretende mostrar, Viana (2005) diz que �não há 

um estilo familiar único�. A autora vem mostrando que é importante observar, além 

do que é definido nos estudos clássicos sobre o tema, que as causas do sucesso 

escolar em famílias de meios populares não podem ser definidas unicamente como 

práticas de superescolarização ou de uma forte mobilização escolar; existem outras 

características que necessitam ser observadas. Esse estudo contribui para a 

compreensão de que cada família estudada nesta pesquisa tem características 

distintas para obter a longevidade escolar de seus filhos. Dentro do meio familiar, 

existiam certas �práticas socializadoras� que contribuíam para a escolarização dos 

                                                
21 Em busca de indícios que ajudem para a melhor compreensão do que formula como tese, que é a 

existência de formas específicas de presença das famílias na escolarização dos filhos, a autora faz 

uma importante revisão de literatura com estudos realizados empiricamente, como: Laacher, 1990; 
Lahire 1997; Laurens, 1992; Portes, 1993; Singly, 1996; Terrail, 1990 e 2002; Zéroulou, 1998. 

Alguns deles, segundo a autora, �sustentam a tese de que as escolaridades prolongadas em meios 

populares supõem uma forte mobilização familiar� (p. 121) e outros dizem que �o sucesso escolar 

não é redutível à mobilização dos pais � dependendo dela parcialmente � e que a mobilização 

familiar teria duas faces, a dos pais e dos filhos/jovens� (p. 121).  
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filhos; em alguns momentos, essas práticas eram parecidas nas duas famílias e, em 

outros, tinham características distintas.  

Temos que ressaltar que o estudo de Viana (2005), assim como os outros 

acima citados, têm uma perspectiva sociológica e esta pesquisa tem um caráter 

histórico. Embora trate também de famílias de meios populares, com pais com um 

baixo grau de escolaridade, detém-se nas décadas de 50 e 60, no espaço de 

Pernambuco. Quero salientar com isso que, diferentemente de hoje, as famílias que 

iremos conhecer ao longo do trabalho certamente não tinham um conhecimento 

aprofundado sobre a importância da escolarização, no sentido que a ela é atribuído 

atualmente, até mesmo porque o acesso à escola e aos meios de comunicação não 

se encontrava democratizado como hoje. 

Um conceito que é de extrema importância para a compreensão dos grupos 

familiares estudados e também para a maior compreensão do objeto desta pesquisa 

é o de longevidade escolar. Ao trabalharmos com o conceito de longevidade escolar, 

que qualificamos como situações de permanência no sistema escolar e tomando 

como indicador desse fenômeno o acesso ao ensino secundário ou superior nas 

décadas de 50 a 70 do século XX, nos deparamos com poucos estudos em relação 

a essa problemática, principalmente de autores brasileiros. Dentre tantos outros 

aspectos teóricos que Viana (1998) vislumbrou, constatou essa insuficiência de 

trabalhos enfocando a longevidade escolar no Brasil, e com seu estudo resgatou 

diversas referências estrangeiras, chegando também a conclusões e conceituações 

próprias que servem de partida e de referência teórica para novas pesquisas como 

esta. 

Mesmo assim, faz-se necessário, como afirma a autora, �se interrogar sobre 

as condições específicas de longevidade escolar noutro contexto, o da realidade 
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brasileira e nas condições específicas de vida das camadas populares do Brasil� 

(VIANA, 1998, p. 3). Em relação aos estudos estrangeiros, as referências são quase 

que exclusivamente francesas, onde essa problemática vem sendo objeto de todo 

um investimento de pesquisa principalmente dos sociólogos da educação. Assim, 

 

a ausência de uma literatura nacional sobre o tema; as referências 

teóricas que abordam e refletem a partir de situações sociais 

específicas de outra sociedade, no caso, à francesa; a inexistência 

de um paradigma teórico, decorrente da própria novidade e 

originalidade do tema, são dificuldades que não desconhecemos 

(VIANA, 1998, p. 03). 
 

 

Acredita-se poder colaborar com as discussões em torno dessa problemática, 

principalmente por este estudo estar centrado em um determinado período histórico 

e tomar o fator racial como uma das categorias centrais, contribuindo para 

complexificar o conceito de longevidade escolar, tornando-o relativo a determinado 

contexto e grupo social. Dessa forma, o conceito de longevidade escolar não pode 

ser tomado de maneira abstrata e universal. 

Neste estudo, preferimos destacar que se trata de famílias com �pequenas 

heranças� já que corroboramos com a idéia de autores como Setton (2005), entre 

outros, que acredita que toda família tem algo a transmitir culturalmente. Mesmo 

assim, faz-se necessário esclarecer o que significa o conceito de herança. Segundo 

Pierre Bourdieu, ser herdeiro22 é tratar da gestão da relação entre pais e filhos, ou 

seja, é a perpetuação da linhagem e de sua herança. Herdar é reproduzir o projeto 

do pai, e para isso é necessário muitas vezes negar, diferenciar ou até mesmo 

superar o próprio pai. Essa superação é o que constitui o objetivo das famílias 

                                                
22 A palavra �herdeiro� é utilizada por Bourdieu para denominar um grupo de indivíduos que têm o 

privilégio de pertencer a famílias que possuem recursos culturais e materiais que possibilitam e/ou 

potencializam a transmissão de um capital cultural (BOURDIEU & PASSERON, 1964). No estudo 
Les héritiers, les étudiantes et la culture, Bourdieu e Passeron (1964) explicitam os mecanismos 
ocultos responsáveis pelas desigualdades de estudantes de diferentes classes no processo escolar. 
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pesquisadas, em que os filhos, não herdeiros, através de sua permanência na escola 

conseguiram superar a geração anterior, ou seja, o grau de escolarização de seus 

pais. A boa transmissão da herança é a identificação com o pai e com o seu projeto, 

principalmente no que diz respeito ao capital cultural. Porém, segundo o autor, 

 

(...) em certo sentido, negá-lo; tal operação não ocorre sem 

problemas, tanto para o pai que deseja e não deseja essa 

superação assassina, quanto para o filho (ou a filha) que se 

encontra diante de uma missão dilacerante e suscetível de ser vivida 

como uma espécie de transgressão (BOURDIEU, 2002a, p. 231). 
 

 

É comum, em estudos que abordam o sucesso escolar em camadas 

populares, os sujeitos fazerem referências ao lugar que ocupam no mundo escolar, 

tomando como um universo distante do mundo familiar em que se inserem.  

O pai é o detentor de um projeto que é transmitido inconscientemente por sua 

maneira de ser e também por atos educativos que têm como objetivo reproduzir a 

sua linhagem. Herdar é transmitir, perpetuar, aceitar esse projeto de reprodução. Os 

herdeiros que aceitam herdar acabam se apropriando dessa herança, como por 

exemplo, o engenheiro que é filho de engenheiro, o médico que é filho do médico. 

No caso desta pesquisa, tem-se o caso do filho do trabalhador semi-escolarizado 

que não aceita essa �herança� e elabora, em conjunto com a família, um projeto para 

sua superação. Essa superação do pai pode também ser vista de outra forma, como 

no caso do pai que tiver tido sua trajetória interrompida, por um ou outro motivo. A 

ascensão que leva o filho a superá-lo é, de certa forma, seu próprio acabamento, a 

plena realização de um projeto rompido, que agora o pai pode completar por 

procuração através do filho.  
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Nesse sentido, indo além da concepção de Bourdieu sobre herança, autores 

como Singly (1996) e Lahire (1997)23 afirmam que o conceito de herança não pode 

ser trabalhado como algo dado pelo pai ao seu filho; ao contrário, a herança tem que 

ser trabalhada dentro do grupo familiar para que se realize com sucesso. Ou seja, de 

que adianta uma mãe com um alto capital cultural que não consegue, por falta de 

tempo, acompanhar os filhos nas atividades escolares? Na mesma direção, 

podemos supor o caso de um pai que lê muito, mas não costuma dividir suas leituras 

com a família. Uma determinada família, como é o caso das analisadas nesta 

pesquisa, pode até não ter um determinado capital cultural, na acepção de Bourdieu, 

mas a sua presença nas atividades e na rotina escolar é tão grande que consegue 

trabalhar o capital que é disposto nas instituições escolares.  

Foi por querer dar conta das desigualdades no desempenho escolar de 

crianças provenientes das diferentes classes sociais que Bourdieu formulou também 

esse outro conceito fundamental para esta pesquisa, que é o de capital cultural. Vale 

salientar que esse conceito, atualmente, está sendo revisado e ampliado por 

diversos autores, como veremos a seguir, diante de sua complexidade. É dentro 

desse conceito que se fundamenta a análise do sucesso de algumas crianças e o 

fracasso de outras dentro do sistema escolar de ensino. O capital cultural, segundo o 

autor, existe sob três formas: primeiro, no estado incorporado, ou seja, exige uma 

incorporação, demanda de tempo, um trabalho de inculcação, assimilação, um 

investimento pessoal do sujeito e da sua família. É esse tipo de capital cultural que 

as famílias a serem analisadas tendem a ir em busca através da escola. A segunda 

forma é no estado objetivado, concretizado através da posse de bens culturais em 

suportes materiais, ou seja, quadros, livros, instrumentos, escritos que são 

                                                
23 O autor vem realizando estudos que fazem uma reflexão crítica em relação à teoria de Bourdieu 

(LAHIRE, 1997, 1998). 
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transmitidos em sua materialidade, porém para o benefício desses bens culturais é 

necessário que o indivíduo disponha do capital incorporado. O terceiro encontra-se 

no estado institucionalizado, ou seja, em forma de títulos e certificados escolares. 

Durante todo o percurso escolar, segundo Bourdieu, há mecanismos de 

eliminação do aluno, e o ensino superior é tomado como o resultado dessa seleção. 

Ou seja, durante a vida escolar, os alunos pertencentes às camadas populares, não 

herdeiros desse capital cultural, vão sendo eliminados e isso reflete na sua pouca 

inserção, presença ou permanência no ensino superior.  

O capital cultural, primeiramente, difere da referência monetária, que 

normalmente o investimento escolar leva em conta, como no caso das despesas 

com o estudo. Ele é constituído por um �conjunto de bens culturais� que um indivíduo 

obtém, como por exemplo, o gosto pela arte, pela boa música, pela leitura, regras de 

etiquetas, capacidade de falar e escrever bem, idéias e conhecimentos que as 

pessoas usam quando participam da vida social, ou seja, investimentos culturais 

diversos. Quando esses indivíduos pertencem a famílias que já têm esse 

determinado capital é comum o seu melhor acompanhamento e, principalmente, o 

seu melhor desempenho na vida escolar. 

Os filhos das famílias estudadas, por terem um pequeno capital cultural, pois 

acreditamos que toda a pessoa disponha de um �certo capital cultural�, talvez não no 

sentido restrito como define Bourdieu, apresentarão, se tomarmos por base as 

análises do autor, uma relação tensa, esforçada, com as obras da cultura veiculadas 

pela escola. Em um sentido mais amplo, por outro lado, pode-se considerar que toda 

família transmite a seus filhos um certo capital cultural pois, como afirma Lahire 

(1997), �os conhecimentos escolares podiam, apesar de tudo, ser apropriados pelas 

crianças� (p. 15). Além disso, as noções de �capital cultural�, �herança� e 
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�transmissão� deixam de ser primordiais, quando mudamos a escala de observação, 

analisando e descrevendo, no âmbito familiar, os processos de superação de cada 

sujeito ou família, individualmente. 

Podemos observar a mobilidade do que conhecemos como capital cultural 

através de um exemplo dado por Lahire (1997), mostrando como os grandes estudos 

estatísticos, aqueles que servem como referência para distinguir os detentores 

desses capitais, e os deles desprovidos, muitas vezes não levam em consideração 

as singularidades, ou seja, o contexto de cada elemento observado: 

 

(...) dois avós paternos com grande capital escolar são equivalente na 

análise. Dois avós paternos, que têm, por exemplo, nível universitário 

mínimo serão colocados na mesma categoria; na lógica da descrição 

contextualizada, empregada com mais freqüência por etnólogos ou 

historiadores, um avô com importante capital escolar, que vê regularmente 

seus netos e lhes �transmite�, através de situações singulares, as formas 

de ver, de apreciar, de avaliar o mundo, não é equivalente a um avô com 

um importante capital escolar morto ou que não vê nunca seus netos 

porque não mora na mesma região ou país (p. 36). 
 

 

Esse exemplo pode ser tomado, também, para compreender as duas famílias 

estudadas, não apenas em relação ao capital cultural, mas de maneira mais ampla: 

embora tenham características semelhantes (negras e de meios populares) que, 

estatisticamente, configurariam em uma mesma categoria, apresentam 

particularidades, como tentarei mostrar ao longo do trabalho.  

Outra abordagem interessante do que é capital cultural é o conceito trazido 

por Setton (2005)24, que considera, em seu estudo, que, na �falta de diplomas e de 

hábitos de freqüentar os templos da cultura (...)� (p. 80), o capital cultural pode ser 

visto de forma mais simples, como através da leitura de jornais e revistas, a 

                                                
24 O artigo tem como objetivo analisar alguns aspectos das trajetórias pessoais e familiares de alunos 

que tiveram um sucesso acadêmico improvável. De origem popular, com baixos rendimentos e 

pequena herança de uma cultura escolar, os alunos pesquisados destacaram-se de um universo de 
estudantes que ingressaram nos cursos considerados de elite da Universidade de São Paulo. 
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assistência de uma programação televisiva informativa, a audiência de entrevistas 

com especialistas, viagens pela Internet, entre outros, ou seja, tudo isso pode, 

segundo a autora, 

 
(...) servir de estratégias para adquirir os bens da cultura e do 
conhecimento e de ter acesso a estes (...) 
Em outras palavras, quero destacar uma outra ordem de estratégias 

e/ou práticas culturais que demonstram uma abertura ante o 

aprendizado informal/formal difundido por instâncias ainda não 

consagradas como legítimas (p. 80)
25. 

 

 

O ter ou não ter acesso aos bens culturais legitimados pela sociedade da 

época, segundo Bourdieu, confere aos mais privilegiados �um poder real e simbólico� 

e, nesse sentido, esses indivíduos tendem a ter melhores desempenhos escolares. 

Mas os meios populares estão, permanentemente, na disputa pelo acesso a esses 

bens. É importante salientar que, se o domínio dessa cultura culta e letrada 

estivesse garantido, não precisaria de uma série de estratégias de legitimação e 

consagração; esse domínio se faria por si só. Nesse sentido é que a cultura não 

legitimada dos segmentos populares precisa ser a todo tempo estigmatizada como 

pobre e grotesca (BOURDIEU, 1996). 

Estudos como o de Viana (1998) e Portes (2001) enfatizam que esse esforço 

de apropriação se reflete na trajetória dos filhos. Acredita-se que, através da escola, 

esses indivíduos que possuem uma pequena herança possam se aproximar e obter, 

em determinado grau, esse capital cultural que é legitimado pela instância escolar. 

Sendo assim, faz-se necessária a observação dessas famílias em suas 

                                                
25 Setton (2005) afirma que outros autores também criticam o conceito de capital cultural de uma 

forma restrita. Segundo a autora Passeron (1995), Grignon & Passeron (1989), entre outros: �(...) 
crêem que se trata de uma visão legitimista da cultura. Ou seja, os segmentos populares, nesse 

sentido, seriam caracterizados por uma cultura de falta, da ausência. No entanto, os mesmos 

autores concordariam com a hipótese de que diferentes formas de capital cultural entre os 

seguimentos populares podem impor uma diferenciação interna entre eles. Neste sentido, a 

questão central é mais que a simples posse de um certo tipo de capital, mas as diferentes maneiras 
de se apropriar dele� (p. 98). 
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singularidades, tanto nos aspectos cultural, moral, quanto ético, dentro dos próprios 

processos familiares, escolares, ou de outros fatores que contribuem para essa 

apropriação legítima. 

 

1.3 Indicações gerais sobre a metodologia utilizada 

�Toda a abordagem histórica se origina de um acontecimento que determina o 

rumo da própria história� (BURKE, 1997, p. 07). E foi da insatisfação de Marc Bloch e 

Lucien Febvre com a história política dominante na época que o movimento dos 

Annales foi fundado com o objetivo de ser um instrumento de enriquecimento da 

história pelo incentivo à inovação temática. O movimento tinha como diretrizes, em 

primeiro lugar, a substituição da tradicional narrativa dos acontecimentos por uma 

história-problema; em segundo lugar, a história de todas as atividades humanas; e, 

em terceiro, a colaboração de outras disciplinas (BURKE, 1997). Esse movimento 

possibilitou, dentre muitas outras reflexões já expostas em outra parte deste 

trabalho, a visão da construção da história como uma versão, um recorte do passado 

e não o passado como o objeto dado, exposto, que volta à tona dentro do presente 

da pesquisa. Cada versão construída sobre a história vai depender da relação do 

historiador com seu objeto e, principalmente, do tipo de fonte em que ele se baseou 

para construir aquela determinada história. Sendo assim, qualquer tentativa de fazer 

história tem como impossibilidade abarcar a totalidade do passado. Segundo 

Certeau (2002), �o historiador não é mais um homem capaz de constituir um império. 

Não visa mais um paraíso de uma história global. Circula em torno das 

racionalizações adquiridas. Trabalha nas margens� (p. 87).  

O gesto que liga as idéias aos lugares é um gesto de historiador. A história 

vista como uma �operação historiográfica�, segundo Certeau (2002), é constituída 

como uma relação entre um lugar social, ou seja, de produção sócio-econômica, 
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política e cultural; uma prática, que são os procedimentos de análise e uma escrita 

que é retratada em um texto. Segundo o autor, 

 
Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de 
transformar em �documentos� certos objetos distribuídos de outra 

maneira. Esta nova distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na 

realidade, ela consiste em produzir tais documentos, pelo simples 
fato de recopiar, transcrever ou fotografar estes objetos mudando ao 
mesmo tempo o seu lugar e o seu estatuto (CERTEAU, 2002, p. 81). 
 

 

É esse trabalho de reunir e transformar documentos que busquei realizar. 

Antes disso faz-se necessária a descrição de como cheguei à definição das famílias 

estudadas. 

 

1.3.1 Caracterização das famílias  

Definido o problema de pesquisa e a necessidade da realização das 

entrevistas, passei a buscar as possíveis famílias. Os cinco critérios principais para 

escolha foram: a idade dos filhos (precisariam ter desenvolvido seu processo escolar 

entre as décadas de 50 e 70 em Pernambuco); que os filhos tivessem obtido uma 

longevidade escolar atingindo para isso, principalmente o ensino secundário ou 

superior no período estudado; que as famílias fossem negras; que estas 

pertencessem, no período estudado, a meios populares (famílias, portanto, com 

baixos rendimentos econômicos); que os pais dessas famílias tivessem nenhum ou 

um baixo grau de escolaridade, ou seja, uma escolarização razoavelmente menor do 

que a dos filhos. 

Uma conceituação extremamente elaborada sobre camadas populares não 

constituiu um dos objetivos deste trabalho. Acreditamos que o fato de um indivíduo 

pertencer a uma classe social menos favorecida não é o único fator nem talvez o 

preponderante para a sua inserção e permanência na vida escolar. Porém, são 
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necessárias algumas considerações em torno do que conceituamos como camadas 

populares, para melhor compreensão do universo social em que se inserem as 

famílias estudadas.  

Como afirma Viana (1998), o significado da noção de classes sociais em 

geral, e de camadas populares em particular, assim como os usos desses termos, 

está hoje vinculado ao debate contemporâneo acerca de determinados temas. 

Segundo Bosc (apud VIANA, 1998), os principais temas desses debates são: �a 

natureza das clivagens sociais, a configuração das classes, a homogeneidade 

cultural ou a persistência das diferenciações, e as indagações acerca do declínio do 

antagonismo de classe� (p. 4). Sendo assim, a classe social não pode ser definida na 

atualidade somente como a posse ou não posse de meios de produção, no processo 

econômico de produção de riquezas. Deve ser definida, por outro lado, pela 

articulação de diferentes dimensões como: as famílias, as etnias, as culturas, os 

espaços, o estilo de vida, o processo de escolarização etc. O �estudo da relação das 

famílias de camadas populares com a escola, por exemplo, situa-se nesse campo 

aberto de possibilidade� (VIANA, 1998, p. 4).  

No caso brasileiro, as camadas populares têm duas dimensões simultâneas: a 

primeira é uma certa homogeneidade e a segunda é uma grande heterogeneidade 

interna. E por isso Bosc (apud VIANA, 1998) diz que há dois grandes momentos na 

trajetória de constituição dessas camadas: o primeiro é o final do século XIX quando 

as classes populares urbanas apresentam características que as identificam a �um 

trabalho predominantemente manual, a dependência e a precariedade econômica, 

os fluxos internos de mobilidade, a coabitação espacial, a exclusão de lazeres 

mundanos e da cultura escrita� (p. 4). Num certo sentido, segundo o autor, �elas 

formam um universo social relativamente homogêneo: linguagem, condição juvenil, 
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lazeres dominicais, formas de sociabilidade e etc.� (p. 4). No segundo momento, ao 

mesmo tempo em que essas camadas populares demonstram essa certa 

homogeneidade, na virada do século XIX, essas camadas já formavam um conjunto 

inteiramente diferenciado, em determinados aspectos como: �o estatuto econômico 

opunha os artesãos e comerciantes aos operários e carregadores; os assalariados 

se distinguiam do mundo da domesticidade� (p. 4). 

Outros estudos como os de Sader e Paoli (apud VIANA, 1998) identificaram 

enfaticamente os traços marcantes dessa heterogeneidade marcada por uma 

�diversidade cultural, racial e profissional�. Viana (1998) afirma, ainda, que as 

camadas populares são caracterizadas por �uma enorme diferenciação interna, 

advinda de experiências diversas de dominação, de práticas culturais e de processos 

de trabalho� (p. 6). 

Mesmo com as transformações econômicas e de vida, as características 

�homogeneizadoras�, no nosso ponto de vista, podem identificar as camadas 

populares com o trabalho predominantemente manual; a dependência e a 

precariedade econômica; a coabitação espacial, ou seja, várias famílias habitando o 

mesmo local, ou lugares em que predominam pessoas de camadas populares como 

bairros, favelas, subúrbios etc; a exclusão de lazeres mundanos, principalmente pela 

dificuldade econômica e a dificuldade de acesso a materiais da cultura escrita. 

Mesmo assim, concordamos com Viana (1998) que �essa diversidade na 

composição das camadas populares brasileiras, leva os autores a salientar a 

dificuldade de sua conceituação e, por conseguinte, a necessidade de mudança nas 

formas de sua abordagem� (p.6), ou seja, 

 

Não é por acaso que o termo �classes populares�, com toda a sua 

imprecisão, venha se insinuando no lugar do antigo rigor com que se 

pretendia delimitar as fronteiras de cada classe. (...) a noção de 
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classes populares está aí, portanto indicando um problema não 

resolvido (SADER E PAOLI, apud VIANA, 1998, p. 6). 
 

Segundo Bourdieu (1982), 

 

Uma classe não pode jamais ser definida apenas por sua situação e 

por sua posição na estrutura social, isto é, pelas relações que 

mantém objetivamente com as outras classes sociais. Inúmeras 

propriedades de uma classe social provêm do fato de que seus 

membros se envolvem deliberada ou objetivamente em relações 

simbólicas com os indivíduos das outras classes, e com isso 
exprimem diferenças de situação e de posição segundo uma lógica 

sistemática, tendendo a transmutá-las em distinções significantes 

(p.14). 
 

 

O fator econômico parece ter considerável peso na construção de uma 

trajetória escolar �tranqüila�. Nesta pesquisa é predominante, nos depoimentos, a 

referência à questão financeira, ou seja, à falta de dinheiro. As privações pelas quais 

as famílias estudadas tiveram que se impor para priorizar a educação dos filhos é 

um fato lembrado pelos sujeitos analisados de uma forma torturante e dolorida.  

Faz-se necessário também justificar um pouco mais sobre a escolha desse 

período histórico. É metodologicamente mais visível perceber as condições que 

favoreceram esses indivíduos, ou até mesmo o investimento realizado por essas 

famílias no período definido, por ter sido esse momento mais difícil para pessoas 

com as características acima citadas terem acesso ao ensino secundário e/ou ensino 

superior.  

Diante da baixa oferta de escolarização no período, as famílias realizaram um 

grande esforço para possibilitar o acesso e a permanência dos seus filhos na escola. 

Supõe-se, nesse sentido, que esse processo é mais explicitamente apreendido pelo 

indivíduo. Quando um fato torna-se comum, na maioria das vezes, favorece a não 

explicitação. Supõe-se, assim, que os sujeitos que passaram por esse processo 

tenham maiores condições de explicitar suas experiências em uma situação de 
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pesquisa. De 1950 a 1970, os filhos de famílias negras de camadas populares não 

eram o público comum desses dois níveis de ensino; isso torna as condições que 

possibilitaram esse fato mais visíveis. 

Além disso, é um período rico em relação às discussões em torno da 

necessidade de expandir o ensino secundário, principalmente para a ele terem 

acesso as camadas populares. Também nesse período já se configurava na prática 

toda uma pressão das famílias urbanas, principalmente de baixa renda, que viam na 

escola uma das únicas maneiras de ascensão social. 

Por se tratar de um período histórico específico até os sentidos que a escola 

tomava para essas famílias pode se mostrar como bastante diferente do nosso. 

Existia uma outra lógica de oferta desse nível de ensino e outros pressupostos 

identificavam uma escola de qualidade. 

O processo de busca por possíveis sujeitos foi iniciado por conversas em meu 

próprio círculo de amizades. Através de diferentes sugestões e indicações, cheguei a 

duas famílias com as características descritas acima. 

Decidi, durante toda a pesquisa, utilizar pseudônimos no lugar dos nomes 

verídicos dos sujeitos. 

A família 1 é constituída por pai, mãe e dois irmãos. Os pais, dona Conceição 

e seu Edmilson, nasceram no interior de Pernambuco, em um engenho chamado 

Pedra, no município de Cabo de Santo Agostinho. Atualmente, dona Conceição tem 

77 anos e seu Edmilson 82 anos. Ambos, segundo a filha Lúcia, são só 

alfabetizados, não chegaram a concluir o primário, conseguem ler �não com fluidez� 

e conseguem �tomar nota das coisas�. Ainda segundo a mesma filha, o pai tem um 

bom raciocínio matemático, por conta do trabalho como pedreiro. A mãe, em seu 

depoimento, recorda-se que viu somente a �metade da carta do ABC�, porque tinha 



 44 

dificuldades de aprender �os minúsculos�. Depois, ao migrar para o Recife, aos 15 

anos, aprendeu a ler com a dona da casa onde, inicialmente, foi morar e trabalhar. 

Adulta, freqüentou aulas na Cruzada ABC, mas afirma que tem muitas dificuldades 

para ler. 

Os pais exerceram profissões manuais. Dona Conceição e seu Edmilson 

viveram grande parte da vida no interior: seus pais sempre trabalharam com a roça. 

Dona Conceição, desde a infância, aprendeu a costurar e teve essa profissão 

durante grande parte de sua vida. Ao migrar para o Recife, trabalhou, durante cerca 

de três anos, como empregada doméstica. Posteriormente, já casada, segundo suas 

palavras, �pegava o que aparecia, eu lavava roupa, engomava, eu botava lenha, 

fazia de tudo, eu não parava não, o que tivesse pra eu fazer eu fazia, o que 

aparecesse eu fazia, eu lavava roupa de ganho de uma senhora lavadeira que tava 

grávida, eu tirava aquele bico da roupa dela, era assim, quando, quando terminava, 

uma que terminava, e aparecesse outra, e eu pegava ia lavar, e assim, a vida foi 

passando�. Seu Edmilson foi pedreiro autônomo. Tiveram três filhos. No depoimento 

de dona Conceição, é recorrente a referência às dificuldades financeiras pelas quais 

ela, seu Edmilson e seus filhos passaram, principalmente quando o marido estava 

sem emprego. Quando Lúcia nasceu, afirma que �não teve um berço não, a gente só 

podia comprar, a única coisa que ela teve direito foi a bacia (...) pra tomar banho�. 

Lúcia é a filha mais velha, tem 58 anos, é solteira e sem filhos. Fez a 

graduação em Pedagogia e Mestrado e Doutorado em Educação. É professora 

universitária desde 1976. A princípio, em uma universidade privada de prestígio e, 

desde 1995, em uma universidade federal. Nasceu no Recife, segundo ela declarou 

em seu primeiro depoimento, no mês de maio: �(...) quer dizer tem essa referência 

de ser mulher de maio, não é? (...) o mês de maio é um mês significativo para nós, 



 45 

não é, o que é chamado mês da abolição, entre aspas�. Uma referência, portanto, à 

sua consciência como negra. 

Luiz, único homem, é o filho do meio. Nasceu em uma maternidade em 

Olinda. Tem, atualmente, 56 anos, é casado e tem três filhas. Tem o secundário 

incompleto.  

Luciana é a filha mais nova, tem 55 anos, é separada e tem três filhos 

homens. Fez o curso de graduação em Letras e trabalha como professora nas redes 

municipal do Recife e estadual. Nasceu em casa com a ajuda de uma parteira, no 

momento em que a família morava no bairro de Águas Compridas, na cidade de 

Olinda. 

A família morou, durante quase toda a infância e o início da adolescência dos 

filhos, em uma casa própria no bairro de Águas Compridas, em Olinda. 

Aproximadamente no final da década de 50 se mudou para o bairro de Cajueiro, na 

cidade do Recife, para outra casa própria onde os pais residem até hoje. 

A família 2 é constituída por pai, mãe e dois irmãos. Os pais, seu Robson e 

dona Célia, também nasceram no interior, na cidade de Barreiros, na Zona da Mata 

Sul de Pernambuco. Ambos são falecidos. Seu Robson e dona Célia tinham o curso 

primário completo. Dona Célia, depois de casada e já com os filhos crescidos, fez 

um curso intensivo, de nível médio em biblioteconomia. 

Seu Robson era alfaiate e dona Célia era, inicialmente, bordadeira e, depois 

de fazer o curso referido, tornou-se bibliotecária da Biblioteca Municipal de Barreiros. 

Tiveram dois filhos legítimos e uma filha adotiva; todos nasceram na cidade de 

Barreiros. 

José é o filho mais velho, atualmente com 64 anos, casado, e tem três filhos. 

É médico e exerce a profissão de psiquiatra na cidade de São Paulo.  



 46 

Célia é a filha do meio, tem 60 anos de idade, é solteira e não tem filhos. Fez 

graduação em medicina, tem mestrado em Antropologia e atualmente está fazendo o 

Doutorado em Antropologia. Exerce a profissão de professora universitária em uma 

universidade federal.  

Dorinha é a filha mais nova, foi adotada por seu Robson e dona Célia na 

cidade de Barreiros. Com 56 anos, é casada e tem dois filhos. Fez o curso de 

graduação em Pedagogia e atualmente é aposentada como professora da rede 

estadual. 

A família morou, durante quase toda a infância dos filhos, em uma casa 

própria na cidade de Barreiros. José foi o que primeiro veio para o Recife para 

estudar e, em seguida, veio o restante da família. Eles moraram a maior parte do 

tempo no bairro de Cajueiro, na cidade do Recife, em uma casa própria.  

 É interessante observar que a estrutura das famílias estudadas - com pai, 

mãe e irmãos � configura o que Gurgel26 (1998) chama de �famílias nucleares 

completas�.  

A escolarização dos pais destas famílias analisadas é um fator muito 

importante, pois a maior ou menor aproximação que esses pais tiveram com a 

escola nos ajuda a melhor entender o projeto de escolarização dos filhos. Outros 

estudos com famílias de meios populares também demonstraram essas 

preocupações, como é o caso de Viana (1998), que mostra que alguns dos pais das 

                                                
26 O seu trabalho Ditos sobre sucesso escolar: um estudo de casos no Estado da Bahia faz parte de 

uma série de estudos do Ministério da Educação e do Desporto de 1998. Esses estudos 
apresentam ensaios e pesquisas realizadas no âmbito do projeto de Educação Básica para o 

Nordeste, que visavam o desenvolvimento de políticas para a melhoria da qualidade da educação 

no nordeste brasileiro. O estudo foi desenvolvido com o objetivo de abordar o sucesso escolar entre 
jovens de classes populares no Estado da Bahia. O autor analisa o perfil dos jovens alunos de 
escolas públicas bem sucedidos e a representação do sucesso escolar por esses jovens e por seus 

pais. Foram pesquisados dois bairros populares da cidade de Salvador (um localizado na periferia e 
outro na zona central) e de uma comunidade rural do município de São Gonçalo, localizada no 

interior do Estado. A pesquisa foi realizada com dezoito jovens com idades entre 11 e 18 anos, 
bem-sucedidos na escola pública (nove garotos e nove garotas) e com dezoito pais desses 

mesmos jovens. O tratamento dos dados foi feito pela análise dos discursos dos entrevistados. 
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famílias analisadas por ela estudaram pelo menos alguns anos das séries iniciais do 

ensino fundamental. Outros foram mais à frente terminando o primeiro grau e a 

minoria terminou o segundo grau. Também Gurgel (1998) observa que a quase 

totalidade dos pais dos jovens estudados por ele teve algum contato com a escola, 

mesmo que somente nos primeiros anos do ensino fundamental. 

 

1.3.2 História Oral: Uma metodologia  

A entrevista é, no caso em que os indivíduos estudados encontram-se vivos, a 

melhor maneira de se observar alguns indícios sobre o processo de escolarização 

das famílias estudadas, pois, ao trabalhar mais especificamente com famílias, em 

que os pais tenham um baixo grau de escolarização, suponho que para esses 

indivíduos, a relação com a escrita não é tão presente, e não é a principal forma de 

transmissão da sua história ou de seus conhecimentos. Esse argumento surge dos 

estudos da historiografia que têm demonstrado, ao longo dos anos, em várias 

pesquisas já realizadas, que há uma tensa relação entre alguns grupos sociais e a 

escrita, nesse caso as camadas populares. Nesses estudos mostra-se que, por 

motivos culturais, sociais e econômicos, o acesso, em períodos históricos distintos, a 

materiais impressos como livros, tem-se dado de uma forma mais rara. 

Nos depoimentos dados por Lúcia, da família 1, ela não se recorda, durante 

sua formação escolar, de outros tipos de material impresso que circulavam na sua 

casa a não ser os poucos livros didáticos. As cartas também não eram uma prática 

presente; porém, era comum e rotineira a utilização de outro tipo de manuscrito, 

como analisarei ao longo do trabalho. Ela, como filha mais velha e com uma melhor 

relação com a escrita do que seu pai, constantemente era a responsável de fazer 

para ele os orçamentos em relação aos trabalhos de construção que ele realizava.  
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Como se pode perceber, a opção pelos depoimentos orais como a principal 

fonte de pesquisa decorre do próprio perfil das famílias estudadas e do período 

analisado. Sendo assim, é importante traçar um breve relato sobre a utilização da 

história oral como um método de se obter informações sobre a história de vida dos 

indivíduos, a fim de atender os objetivos desta pesquisa. Trabalhar com essa 

metodologia consiste também fazer uma reflexão sobre a sua natureza como 

método, sua relação com a teoria e os problemas acerca do tratamento e do trabalho 

com os depoimentos. 

A entrevista com base na memória dos indivíduos ou de grupos sociais que 

viveram em um determinado tempo histórico e cronológico só pôde ser utilizada e 

valorizada como uma fonte de pesquisa científica, principalmente no campo 

histórico, a partir do surgimento dos Annales que possibilitou o alargamento das 

fontes que poderiam ser utilizadas. Recentemente, a partir desses pressupostos, é 

que se começou a utilizar a memória para se tentar reconstituir passagens históricas 

e a história de indivíduos comuns. Essa utilização se deve ao fato da chamada 

história oral trazer várias e importantes reflexões teóricas e metodológicas 

necessárias à realização de pesquisas como, por exemplo, as relações entre história 

e memória, entre trajetórias de vidas e construção de biografias e autobiografias, 

entre a tradição oral e a tradição escrita, a postura e a ética do pesquisador, além de 

outros aspectos que indicam a riqueza e o potencial dessa que compreendemos ser 

uma metodologia27. 

Alguns aspectos em relação a essa metodologia são amplamente discutidos 

entre seus estudiosos. O primeiro desses aspectos é a extensa discussão sobre qual 

é o status da história oral. Para alguns autores, a história oral é uma técnica, para 

                                                
27 Para o aprofundamento dessas questões, ver, entre outros, Alberti (1990), Amado e Ferreira 

(1996), Thompsom (1992).  
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outros uma disciplina e para muitos uma metodologia. Concebo, baseada em Amado 

e Ferreira (1998), a história oral como metodologia por acreditar que ela apenas 

estabelece e ordena alguns procedimentos de trabalho como tipos de entrevistas, 

transcrições de fitas etc, funcionando como ponte entre teoria e prática. Não a 

classifico, portanto, somente como prática. �Mas na área teórica, a história oral é 

capaz apenas de suscitar, jamais de solucionar, questões; formula as perguntas, 

porém não pode oferecer as respostas� (AMADO e FERREIRA, 1998, p. XVI). 

Segundo estas autoras, as soluções devem ser buscadas nas teorias da história que 

pensam conceitos em relação à memória e a outros temas que envolvem o trabalho 

com fontes orais, assim como, 

 
A interdependência entre prática, metodologia e teoria produz o 
conhecimento histórico; mas é a teoria que oferece os meios para 

refletir sobre esse conhecimento, embasando e orientando o 
trabalho dos historiadores, aí incluídos os que trabalham com fontes 

orais (AMADO e FERREIRA, 1998, p. XVII). 
 

 

Por exemplo, para a realização das entrevistas tomei alguns cuidados 

tradicionalmente recomendados pelos livros de História Oral: a entrevista foi 

marcada, com dia, hora e local com antecedência. Cheguei com um roteiro já 

construído, apesar de que com o desenvolvimento do depoimento, como a 

metodologia preconiza, fui tentando não seguir tão pontualmente o roteiro e sim 

tentando colocar as questões dentro dos elementos surgidos no próprio depoimento. 

Testei anteriormente o gravador e as fitas, e começamos com um tempo previsto de 

40 minutos previamente sugerido pelas depoentes. São esses tipos de 

procedimentos, posteriormente relacionados e fundamentados com a teoria da 

História, que essa metodologia ajuda a organizar.  
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A denominação dessa metodologia como �História Oral� é outro aspecto que 

levanta algumas questões e conflitos. Segundo Amado e Ferreira (1998), a 

denominação �História Oral� foi criada numa época 

 

(...) em que as incipientes pesquisas históricas com fontes orais 

eram alvo de críticas ácidas do mundo acadêmico, que se recusava 

a considerá-las objetos dignos de atenção e, principalmente, a 

conceder-lhes status institucional. No embate que se seguiu, pela 
demarcação e aceitação do novo campo de estudos, o adjetivo 

�oral�, colocado ao substantivo �história�, foi sendo divulgado e 

reforçado pelos próprios praticantes da nova metodologia, desejosos 

de realçar-lhe a singularidade, diferenciando-a das outras 
metodologias em uso, ao mesmo tempo em que lhe afirmavam o 
caráter histórico (p. XII). 
 

 

Concordo com vários estudiosos da área de que se trata de uma expressão 

equivocada, pelo fato de pressupor o entendimento da existência de um outro ramo 

da História e não do trabalho com outro tipo de fonte. As fontes é que são orais e 

não a história, pois toda a história é feita a partir de vestígios de um determinado 

passado, e esse passado não vem até nós, nos dias atuais, oralizado, ou seja, o 

passado não volta para contar o que aconteceu, mas esse passado pode sim ser 

expresso, ser revelado, ser contado, através de depoimentos, de pessoas que 

viveram uma determinada época, ou seja, o passado pode ser compreendido através 

de fontes orais. 

Outro aspecto importante que circunda o uso dessa metodologia é uma 

tradição acerca da sua utilização em estudos predominantemente referentes a 

camadas populares, excluídos, marginalizados. Pelo pouco acesso que esses 

grupos tinham ao material escrito, ou a pouca relação com a escrita, os depoimentos 

orais foram até pouco tempo o meio mais eficaz de estudar questões referentes a 

esses grupos. Hoje, essa tradição já pode ser considerada como ultrapassada, 
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principalmente quando a história oral vem sendo utilizada para estudo de populações 

da elite ditas �letradas�. 

Os depoimentos são o elemento que o historiador constitui em forma de fonte, 

por isso faz-se necessário um extremo cuidado do pesquisador para transformá-los 

em fontes de pesquisa. É preciso, assim como o trabalho com qualquer outro tipo de 

fonte, que o pesquisador discuta e esteja atento em relação à natureza de 

determinada fonte, como ela foi produzida, em que momento, em que circunstâncias 

e principalmente quais os problemas e as limitações do trabalho com as mesmas. 

Como afirma Amado e Ferreira (1998, p. XI), é preciso �mostrar sua riqueza e suas 

dificuldades, seus desafios e seus resultados�. 

Por exemplo, no primeiro depoimento de Lúcia, vários desses fatores 

puderam ser analisados, como o local onde foi realizada a entrevista. Por ter sido no 

local de trabalho da depoente, na sua sala dentro da universidade, parece ter dado 

um outro sentido ao depoimento, pois ela estava no seu papel de professora que 

teria outras atividades acadêmicas a seguir. Talvez se tivéssemos marcado em sua 

casa esse depoimento teria outra característica, um tom mais familiar. Por ela 

conhecer os meus objetivos de pesquisa, em muitos momentos, a sua fala era 

claramente direcionada em relação a eles. Esse aspecto não foi, por outro lado, 

observado durante a entrevista realizada com Célia, marcada em sua residência; 

nesse caso, logo percebi que a narrativa foi desenvolvida de forma mais natural, 

mais íntima. Esses são alguns elementos que a História Oral nos ajuda a refletir.  

É preciso que o pesquisador posicione essas fontes no seu tempo e no seu 

espaço, discutindo questões sobre a seletividade da memória, entrelaçamento entre 

tradição oral e escrita, sentimentos, emoções, ou seja, os aspectos que surgem em 

uma entrevista sobre momentos passados, em especial a tensão entre memória e a 
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história, como afirma Barroso (2001). Não pretendemos, como afirma este autor, 

�instaurar uma verdade histórica definitiva� (p. 232). Porém é o papel do pesquisador 

discutir essas relações e tensões, seja qual for o tipo de fonte trabalhada. Embora as 

fontes orais sejam extremamente importantes, especialmente nesta pesquisa, elas 

não possuem mais autoridade do que qualquer outro tipo de fonte a ser utilizada.  

Diante disso, como sugerem os manuais de �história� oral, transcrevi 

pessoalmente os depoimentos de forma literal, logo em seguida à realização das 

entrevistas, por ainda constar na minha memória os sentimentos daquele momento. 

Depois entreguei uma cópia a cada depoente. 

Na pesquisa, foram realizadas cinco entrevistas que duraram de 40 minutos a 

três horas. Na família 1, foi possível entrevistar, em duas ocasiões, a filha mais velha 

e, em uma ocasião, a mãe e a filha mais nova. Na família 2, infelizmente, só foi 

possível entrevistar a filha do meio. Ou seja, só foram entrevistadas mulheres.  

Utilizei um breve roteiro, com questões norteadoras sobre trajetórias de 

escolarização. No momento dos depoimentos, não fiquei com ele à vista, mas o 

estudei previamente e fui com as questões na memória. Combinei com os depoentes 

que ligaria o gravador e que eles falariam livremente sobre sua vida familiar e 

escolar, começando pela constituição de sua família. Na medida em que, no decorrer 

das histórias narradas, eu percebia um fator importante, interferia e pedia que 

explicitasse melhor aquela determinada passagem. Durante a maior parte dos 

depoimentos fiquei, como pesquisadora, a escutar, deixando a narrativa de cada 

depoente fluir de acordo com sua lógica, com a sua construção de mundo.  

Não foi possível a realização da entrevista com seu Edmilson, José e Dorinha. 

Seu Edmilson tem problemas de saúde e não era possível o seu depoimento. Tive 

muitas dificuldades de contato com Edmilson e Dorinha; José, por sua vez, morava 
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em uma cidade do interior de São Paulo, sem contato algum pois, segundo a irmã, 

não tem nem telefone. 

A primeira entrevista foi realizada com Lúcia e dividida em dois momentos em 

um espaço de aproximadamente seis meses. A primeira foi marcada previamente 

em seu local de trabalho, uma sala na Universidade, no final do expediente, onde a 

depoente me perguntou sobre os objetivos da pesquisa, os procedimentos na 

transcrição e os procedimentos de análise. Pediu-me, além da transcrição, uma 

cópia da fita, e o depoimento decorreu em aproximadamente 40 minutos, tempo 

anteriormente estipulado em conjunto. A segunda entrevista foi realizada no mesmo 

local, tendo sido remarcada por diversas vezes. De uma forma mais descontraída do 

que na primeira, a depoente relatou, durante 50 minutos, a segunda parte de seu 

depoimento. 

O meu contato com Luciana foi feito através de sua irmã, depois da realização 

das duas entrevistas com Lúcia, ou seja, mais de um ano após o início da pesquisa. 

Lúcia, anteriormente, explicou para toda a família sobre o trabalho de pesquisa que 

eu iria desenvolver. Tendo em mãos o número de telefone de Luciana, entrei em 

contato e marquei a entrevista no local que ela indicou. O depoimento foi, então, 

realizado em uma das escolas em que Luciana trabalhava no momento, no fim da 

tarde, ao término de um curso de capacitação do qual ela fazia parte. Fomos para o 

pátio coberto da escola, onde expliquei o tema, combinei o tempo de duração 

desejável tendo em vista a disponibilidade dela e começamos o depoimento, 

realizado durante, aproximadamente, uma hora. 

Dona Conceição foi minha última entrevistada na pesquisa. Realizada a três 

meses do término da pesquisa, foi marcada pela filha mais velha que, durante muito 

tempo, postergou a sua realização. Foi realizada durante uma tarde em sua 
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residência. Chegando lá, dona Conceição já me esperava, expliquei sobre a 

pesquisa e iniciamos a entrevista em seu terraço, de forma bastante descontraída. O 

depoimento durou aproximadamente duas horas e meia; durante a sua realização, 

dona Conceição se emocionou muito, entre conversas e lanches. 

A entrevista com Célia foi a terceira realizada na pesquisa. Entrei em contato 

com ela por telefone, me apresentei, expliquei sobre a pesquisa e ela concordou em 

participar. Sugeriu, então, o seu local de trabalho para a realização. No dia marcado 

ela não compareceu. Liguei novamente e remarcamos a entrevista por mais duas 

vezes, até que finalmente ela foi realizada em sua casa. Lá chegando, me 

apresentei, pois ainda não nos conhecíamos, falei sobre o tema, e ela pediu que 

realizássemos tudo naquele dia, independente de quanto tempo durasse. O 

depoimento foi realizado no início da tarde, na sala de sua casa, e durou 

aproximadamente três horas.  

É importante salientar que este estudo traz a história contada, em grande 

parte, pelas filhas dessas famílias, pessoas adultas como boa formação escolar, ou 

seja, trata-se da história de vida delas, que por muitas vezes já foi repensada e 

organizada, novamente. Não me preocupei em mostrar neste trabalho uma verdade 

absoluta, a real história de longevidade escolar dessas famílias, até porque o 

passado não volta para o presente e nos mostra como ele ocorreu. O que conto é a 

história contada por essas famílias, no momento do depoimento. Com certeza, 

aspectos importantes para reafirmar seu sucesso vieram à tona nos depoimentos 

orais; com certeza, muita coisa não foi dita. É natural que o depoente narre 

logicamente os fatos de sua vida, muitas vezes tirando o que foge do controle ou da 

estética do depoimento. É o que pudemos observar diante principalmente dos 

depoimentos de Lúcia, Luciana e Célia. Lúcia e Luciana, provavelmente por serem 
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da área da educação, descrevem com uma riqueza de detalhes todo o seu percurso 

escolar. Já Célia fala mais linearmente de sua escolarização, mas narra muito 

detalhadamente o seu contexto familiar. 

Como em qualquer trabalho científico, existiram barreiras que tive que 

transpor para a sua realização, na medida em que, na maioria das vezes, essas 

barreiras foram impostas pelas especificidades do trabalho com fontes orais. 

Diferentemente de uma fonte escrita, que normalmente está disposta nos arquivos 

públicos, tão somente necessitando de sua ação voluntária para a ela ter acesso, o 

trabalho com fontes orais tem como elemento central pessoas, com horários, 

agendas que interferem diretamente no processo de construção do trabalho. Os 

encontros para a realização dos depoimentos, por diversas vezes, foram 

desmarcados; a dificuldade no acesso a determinados sujeitos culminou, pelo curto 

tempo do mestrado, na nossa desistência. 

Sabemos que o depoente só se reconhece como tal na medida em que tem 

acesso à transcrição das entrevistas; esse acordo foi realizado previamente com 

todos os nossos entrevistados. Alguns autorizaram a utilização dos depoimentos 

sem a revisão; outros, porém, pediram para lê-los antes de autorizar a utilização no 

trabalho, mas, apesar da minha insistência, esse retorno não foi dado, restando-me, 

assim mesmo, utilizá-los. 

Para a análise dos dados e construção do texto, li e reli muitas vezes os 

depoimentos. Zago arrimado em Michelat afirma que �as leituras repetidas vão 

progressivamente suscitar interpretações pelo relacionamento de elementos de 

diversos tipos� (2000, p. 22). Adotei esse procedimento até construir categorias e 

subcategorias de análise, buscando entender cada depoimento em sua unidade e, 
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ao mesmo tempo, em relação com os outros depoimentos, com as leituras teóricas, 

com os outros dados, com minhas questões de pesquisa. 

 

(...) a atenção particular dedicada à singularidade de cada entrevista 

é concomitante a um relacionamento das diversas entrevistas entre 

si. Isso conduz a alternar leituras verticais das entrevistas (guardando 
a lógica própria a cada uma) e as leituras horizontais, para 

estabelecer a relação com as outras entrevistas (MICHELAT apud 

ZAGO, 2000, p. 22). 
 

 
Como pesquisadora, tentei ao máximo desconstruir alguns discursos, mas em 

muitos momentos o meu limite de tempo e de criticidade não permitiu uma maior 

elaboração.
28 

Além do trabalho com depoimentos orais, também se tornou necessário 

reconstruir dados disponíveis aos níveis de alfabetização, escolarização e 

urbanização do período nas cidades onde moraram e estudaram as famílias 

pesquisadas. Nesse sentido, foram consultados os acervos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e do Núcleo de Estudos e Pesquisas História da 

Educação em Pernambuco (NEPHEPE). 

                                                
28 Como recomendam os manuais de História Oral, transcrevi integralmente as entrevistas, logo em 

seguida de sua realização, para aproveitar meus sentimentos em relação a elas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 O PAPEL DA FAMÍLIA 



 

 

 

 

 

Neste capítulo, iremos
29 abordar o papel ocupado pela família no processo de 

escolarização de seus filhos, ou seja, que práticas familiares favoreceram a 

longevidade escolar. Havia uma disciplina rígida em prol da escola? Como eram 

divididas as tarefas? Que famílias são estudadas nessa pesquisa? Como se 

constituem? Que práticas escolares existem nelas e no meio social em que viveram? 

Qual é o papel da mãe e do pai dentro do contexto familiar referente à escola? Como 

cada filho é visto e tratado dentro desse processo? 

É através do papel da família dentro do processo escolar que poderemos 

compreender a longevidade escolar desses filhos. Pois é primeiramente no âmbito 

familiar que os filhos, desde pequenos, absorvem os conceitos fundamentais para 

cada família, a maneira de se conduzir dentro daquela sociedade. Segundo Lahire, 

 

Moral do bom comportamento, da conformidade às regras, moral do 

esforço, da perseverança, são esses os traços que podem preparar, 

sem que seja consciente ou intencionalmente visada, no âmbito de 

um projeto ou de uma mobilização de recurso, uma boa escolaridade 

(1997, p. 26). 
 

Mas não tratamos de qualquer tipo de família, estamos analisando famílias 

negras e de meios populares. Acreditamos que esse tipo de família participe do 

projeto escolar dos filhos, mas nem sempre de forma clara e proposital.30 

                                                
29 A partir desse momento utilizarei o pronome �nós� porque acredito que o processo de construção 

do conhecimento é coletivo. Nesse sentido, Umberto Eco (2003) afirma que escrever é um ato 

social e dizemos �nós� por presumirmos que o que afirmamos possa ser compartilhado pelos 
leitores (p.120). 

30 O papel da família é tão importante que Bourdieu (1998), em seu livro A escola conservadora, 
observou que existe uma estreita relação entre o perfil da família e o sucesso escolar de seus 
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E é exatamente isso que podemos observar através das práticas exercidas 

por essas duas famílias. 

 

2.1 Um bom exemplo de família 

Algumas famílias de meios populares, por não terem um patrimônio financeiro 

e às vezes intelectual a ser preservado, têm na sua herança moral o bem mais 

precioso. Segundo Lahire, �uma parte das famílias das classes populares pode 

outorgar uma grande importância ao �bom comportamento� (...)� (1997, p. 25). A 

família 1 mostra que esta característica a distinguia das demais famílias de sua 

localidade. Era uma família que, ao longo dos anos e principalmente no período 

analisado, tornou-se muito respeitada dentro da sua comunidade, principalmente na 

rua em que morava. Era uma família que, através da educação dos filhos e de sua 

relação com os demais, revelava uma certa rigidez, estabilidade, confiabilidade e 

segurança. Os pais eram conhecidos como pessoas que �(...) tomavam conta dos 

filhos, que a casa era ordenada, essas coisas toda (...)� (Lúcia). As crianças eram 

vistas como caseiras, que não se misturavam com as outras crianças da rua, e só 

saíam de casa acompanhadas pelos pais. Segundo dona Conceição, a mãe da 

família 1, mesmo nas situações mais difíceis, quando o marido estava sem emprego, 

ela procurava ficar �sempre por cima (...) sempre batalhando, sempre batalhando, 

sempre batalhando, sempre eles andavam arrumadinhos�. 

Preservar essa denominação de um exemplo de família a ser seguido ajudava 

e interferia, positivamente, na escolarização dos filhos.
31 

                                                                                                                                                   
filhos, ou seja, a formação cultural dos antepassados, a trajetória social do chefe da família, entre 

outros fatores.  
31 Viana (2000) também vislumbrou características como essa em sua pesquisa. Segundo a autora, 

ao lado da presença constante e sistemática da família acerca do valor da escola, ela observou 
também o que denominou de �fechamento familiar�, o que pode ser observado através do 
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 Podemos observar nos relatos, principalmente de Lúcia, um certo orgulho de 

pertencer a uma família assim, uma clareza dos atributos positivos que sua família 

tinha dentro daquela localidade. E isso provavelmente contribuía para uma boa auto-

estima desses filhos, que viam nessa conduta familiar um diferencial. Podemos 

observar esses aspectos considerados positivos quando Lúcia, ao falar sobre o 

tema, dá ênfase a essa característica no seu depoimento, aumentando o tom da voz 

e sorrindo: 

 

(...) É, e além disso, porque como eu tinha uma família que guardava 

uma certa rigidez, a gente não era menino de rua, de ficar na rua, nós 

éramos meninos de dentro de casa.(...) (Lúcia). 
 

(...) Exemplo assim, de família cuidadosa que os meninos não iam 

pra rua, que os meninos não saíam sozinhos, né, porque, quando os 

meninos ficam na rua você perde, perdia aquele perfil, não é, então 

aqui meninos que não iam pra rua, não brincavam na casa dos outros 

é, que só saíam acompanhados, né, que saíam com os pais, que 

eram da escola pra casa, né? Então isso aí eram características da 

família que merecia é, vou dizer, o respeito da comunidade (risos). 

(...) (Lúcia). 
 

 

Além disso, essa �ordem moral familiar�, para usar a expressão de Lahire 

(1997),32 também servia como credencial positiva em alguns momentos na vida 

escolar, no caso de Lúcia. Para o autor, os pais visam uma certa respeitabilidade 

familiar da qual seus filhos devem ser representantes. Em boa parte de sua vida 

escolar, principalmente quando estava no ginásio e morava em Águas Compridas, 

Lúcia deu aulas particulares a algumas crianças de sua rua e essa referência de boa 

família possibilitava essa atividade: 

 

(...) Então de fato, quer dizer, nós tínhamos a questão do cuidado da 
família, né, então que poderiam estudar lá em casa e tinha o estudo, 

                                                                                                                                                   
depoimento de Olga, uma das entrevistadas, que era �sistematicamente proibida, por exemplo, de 

brincar na rua com outras meninas de sua idade� (p. 54). 
32 Ou seja, é a predisposição à obediência, à organização doméstica, aos horários rígidos, entre 

outros (LAHIRE, 1997). 
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então tinham duas coisas: tinha o perfil, disciplinado, de 

responsabilidade da família, de seu Edmilson e dona Conceição ser 

aquelas pessoas (...). Meu pai e dona Conceição, como ela era 
conhecida, não é, é de ser uma pessoa que tomava conta dos filhos, 

que a casa era ordenada, essas coisas todas, então isso funcionava, 

né, como um perfil que os meninos podiam ir estudar lá em casa. (...). 

Era um exemplo!(...) (Lúcia). 
 

 

Essas características associadas a uma �boa família� tornam-se ainda 

relevantes quando nos lembramos que estamos nos referindo a uma família de 

meios populares em meados da década de 50 que morava em Águas Compridas, 

um típico bairro de periferia da cidade de Olinda, que como tal, não tinha asfalto, 

com poucos ônibus e distante das grandes escolas; um bairro em que as condições 

de vida podiam ser consideradas mais precárias do que em muitos outros bairros no 

mesmo período. 

O papel que a família ocupava dentro da comunidade se deve, além das 

características de �ordem moral�, ao fato de que seus filhos, ou, no caso da família 1, 

da sua filha mais velha, Lúcia, ter um grau de escolarização mais alto do que 

colegas da mesma idade dentro da localidade.  

 

(...) é perto da gente lá em Águas Compridas, todo mundo estudava, 

mas, do meu grupo, o do grupinho da minha faixa etária eu era uma 

das pessoas mais adiantadas, né, tanto é que, aqui onde nos 

morávamos em Águas Compridas eu de imediato assumi a tarefa de 

ajudar os outros meninos (...) (Lúcia). 
 

 
Diante disso, a própria Lúcia se reconhece como uma referência, naquele 

momento: 

(...) eu era estudiosa e eu era também a que tinha a escolaridade 

permanente (...) É quer dizer, eu nunca parei de estudar, eu sempre 

tava estudando, ou seja, eu nunca saí da escola, então eu era, né, 

funcionava como essa referência mesmo (...) (Lúcia). 
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Como aprofundaremos no próximo capítulo, estudar ou ter uma escolarização 

contínua na década de 50 não era muito comum nos meios populares. Esse fato 

certamente dava a Lúcia um lugar simbólico na comunidade que a distinguia das 

colegas de bairro. 

Na família 2, por outro lado, o que se sobressai no depoimento de Célia é que 

sua família, ainda em Barreiros, tinha o diferencial de ter um certo prestígio, um 

prestígio de caráter sobretudo intelectual, pois seu pai era alfaiate e sua mãe se 

tornou bibliotecária da Biblioteca Municipal da cidade: 

 

(...) Tinha o prestígio intelectual. Porque ela era bibliotecária. Ele era 

alfaiate, quer dizer, ele não era um comerciário, ele não era um 

sapateiro, ele não era o (...) agora, não era o prestígio intelectual do 

médico, do engenheiro (...) do padre evidentemente, era uma coisa 

intermediária (Célia). 
 

 

Diante disso, podemos observar que a construção do que era ser uma boa 

família advinha do rigor e do controle que os pais tinham em relação aos filhos, tanto 

no dia-a-dia, dentro da comunidade, quanto nas atividades escolares, como 

podemos observar nos depoimentos acima citados. Na família 1, esses aspectos 

contribuíram para a construção de uma auto-estima positiva da filha mais velha. 

Poderemos observar essa construção ao longo deste trabalho: o orgulho de 

reconhecer que, pelas características familiares e pessoais, tinha se tornado uma 

referência na localidade. Pertencer a uma boa família também lhe credenciou, 

positivamente, em momentos que exercia a atividade de dar aulas. Esse título de 

família respeitada aparece na família 2, só que bem mais pelo status atribuído pelas 

profissões dos pais, no caso alfaiate, profissão que fazia com que o pai tivesse como 

cliente pessoas importantes da cidade, e bibliotecária, uma profissão de respeito e 
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prestígio dentro de uma cidade do interior, conferindo para a família um prestígio 

intelectual dentro da comunidade.  

Todos esses aspectos que configuram o universo familiar desses sujeitos 

como uma boa família, através da �ordem material, afetiva e moral� como define 

Lahire (1997), ajudam no papel ocupado pela escola na vida desses filhos. Podemos 

concluir, nas palavras do autor, que 

 
A família pode constituir um �lugar decente�, um tipo de santuário de 

ordem, de ordenação, relativamente fechado sobre si mesmo, para 

evitar as influências nefastas, os possíveis �desvios estranhos� 

(LAHIRE, 1997, p. 26). 
 

 

 Esse lugar relativamente fechado, para evitar influências negativas, nos 

parece ser o que foi construído principalmente na família 1.  

 

2.2 �Mulheres fortes e de fibra�: o papel da mãe 

Nas famílias estudadas, todos os membros parecem ter desempenhado um 

papel específico e importante no projeto bem sucedido de escolarizar os filhos. Mas, 

sem dúvida, nenhum deles se destacou tanto nesta pesquisa como a figura da mãe. 

É atribuída a ela, em todos os depoimentos dados por seus respectivos filhos, a 

quase completa responsabilidade pela longevidade escolar, pela importância e valor 

atribuídos à escola. São histórias de mulheres fortes, de fibra, que se destacavam 

pelo empenho e esforço realizado dia a dia para a manutenção dos filhos na escola.  

Também nos estudos de Viana (1998) e Gurgel (1998), é muito presente o 

papel da mãe, principalmente no controle diário das atividades escolares. No estudo 

de Setton (2005), a autora confirma que a figura materna se destaca dentro desse 

processo, pois é a ela que os filhos, pesquisados pela autora, atribuem a 

responsabilidade pelo constante diálogo como eles, os filhos. A maioria dos sujeitos 
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analisados nessas pesquisas expressa também, claramente, a fundamental 

importância da mãe na sua permanência e no seu sucesso dentro do mundo escolar.  

Lúcia, filha mais velha da família 1 ao ser perguntada sobre o papel da sua 

mãe nesse processo, afirma: �(...) essa figura que ajudou na disciplina intelectual, 

essa pessoa incentiva, essa pessoa apoio, digo, ela é uma mulher fantástica� 

(Lúcia). 

É o que também afirma a irmã mais nova, Luciana: �(...) ela só incentivava a 

gente pra estudar, o incentivo era muito, muito, mesmo.(...)�. 

  É atribuído à mãe, também, um papel otimista e de incentivo até a atualidade: 

 
(...) Até hoje, né, quer dizer, (...) para ela as coisas sempre serão 

possíveis, e a gente não pode desanimar, não é? Então todos os 

meus colegas e que estudam, e que conhecem, têm assim uma 

admiração por ela, porque ela é uma pessoa muito é, forte, nisso aí 

(...) (Lúcia). 
 

 

Na entrevista com dona Conceição, a mãe da família 1, ela coloca a 

escolarização dos filhos como um desejo de proporcionar-lhes aquilo que ela não 

teve: �Foi uma coisa que (...) quis dar para meus filhos, aquilo que eu nunca tive. 

Educação. (silêncio) E graças a Deus todos eles têm.� Coloca-se, ainda, como 

protagonista na realização desse projeto bem sucedido: �Eu me sinto uma vitoriosa. 

Tenho muito orgulho de mim mesmo (choro).� 

Também no caso da família 2, Célia considera sua mãe como uma mulher 

muito forte e decidida, para quem a escola tinha um caráter fundamental: �(...) Era 

forte, uma matriarca, por isso que eu te digo a gente tem que bater cabeça pra ela 

(risos) (...)� (Célia) 

A mãe, diferentemente do pai, que analisaremos a seguir, teve um papel de 

resistência à continuidade da vida em que viviam. A todo o momento, ela parecia 
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trabalhar em prol da negação da herança, tanto cultural quanto profissional, da 

família. Isso se torna bastante evidente no caso da mãe da família 2 que, ao ver, em 

um determinado momento, o desejo de continuidade da situação familiar para as 

novas gerações, através dos atos do marido, busca impedir que isso aconteça, 

alegando que a maior herança que poderiam deixar para os filhos era a educação. 

Ela não admitia orientar os filhos para que seguissem as profissões de alfaiate e de 

costureira, tal como queria o marido que, até mesmo intencionalmente, desejava e 

buscava viabilizar esse desejo materialmente. Podemos observar esses aspectos na 

história contada pela filha Célia: 

 

(...) Inclusive eu me lembro perfeitamente que ele, (pausa) ganhou 
um dinheiro e comprou uma máquina Singer, né, e disse: -Essa 
máquina é de Celinha. Não botou, na alfaiataria, botou em casa. Ela 

ficou calada, eu era pivete, eu era moleca, tá entendendo? Mas eu 

fiquei muito feliz, a minha máquina, a minha máquina, enorme (risos) 

eu nem alcançava ela. E depois de uns dois ou três anos, ele sei lá, 

ganhou um outro dinheiro, fez umas economias e disse: -Célia, tem 

uma casinha lá na rua da Cigana, eu acho que aquele dinheiro a 

gente devia empregar pra comprar essa casinha pra Josezinho. Aí foi 

quando ela disse, e eu já tava maior (...) eu já tava maior. Aí ela 

disse: -Olhe, Robson, eu vou dizer uma coisa a você, eu não, não tive 

esses filhos ela pra ser costureira e ele alfaiate, eu acho que o 
dinheiro que você puder investir na educação deles é a maior 

herança que você pode dar a eles, eu me lembro. (...) Tá 

entendendo, porque se ele tivesse casado com outra mulher, eu me 
lembro que nessa ocasião ele respondeu assim: -Mas, Célia, se você 

queria filhos formados você não devia ter casado com um alfaiate 

não. (pausa) -Você devia ter se casado com seu Pedrinho da padaria, 

meio irado. E ela dizendo: -Não, eu quero os meus filhos é com você, 

agora, formados. (...) (Célia). 
 

 

A determinação de dona Célia em ter seus filhos formados pode ser 

explicitada em outros episódios, revelados por sua filha, em que fica evidente que 

essa mãe tinha como um dos principais objetivos de sua vida a longevidade escolar 

de seus filhos, não importando quanto e o quê isso custasse. 
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Podemos observar essa questão na própria escolha da profissão de dona 

Célia, o que analisaremos melhor em outro momento deste capítulo. Apesar de não 

ter deixado de ser dona de casa, função que exerceu unicamente durante boa parte 

de sua vida, escolheu ser bibliotecária. Além da real paixão que tinha pelos livros, é 

possível considerar que ela sabia da importância desse instrumento para uma 

melhor escolarização dos filhos. Como afirma a filha Célia, ela se viu em 

determinado momento tendo que voltar a estudar para poder ajudar mais os filhos: 

�(...) então ela estabeleceu como meta que os filhos deveriam estudar, para isso ela 

teria que estudar (...)� (Célia). Representava, também, a concretização de um desejo 

pessoal, anteriormente negado, como também veremos a seguir. 

A mãe também teve um papel importante quando, segundo Célia, �ela 

começou a fazer a cabeça dele pra se mudar pro Recife�. Utilizava, para isso, o 

argumento de continuação dos estudos da filha Célia, que estava concluindo o 

ginásio, na medida em que as melhores escolas de nível secundário estavam na 

capital. O irmão mais velho, José, já tinha ido para o Recife, e estava estudando no 

Ginásio Pernambucano. Para isso, ele teve que morar com parentes e, segundo 

Célia, �(...) O meu irmão havia tido uma (pausa) adolescência auto-sofrida com essa 

experiência de estar na casa dos outros�. Então, ela usava esse argumento para 

convencer o marido: 

 
(...) eu tava no quarto ano (pausa) isso já foi, eu não vi, quer dizer eu 

não, vivenciei, mas isso foi contado por ela e me foi contado por ele. 
Evidentemente, ela contando de um jeito e ele contando de um outro, 
mas as duas versões se tocavam lá adiante. Ela começou a fazer a 

cabeça dele pra se mudar pro Recife, e ele começou a reagir contra 

isso. Mas o forte argumento que ela utilizava é que ela não queria 

que eu ficasse pela casa dos familiares dela ou dele, considerando 
ela que o meu irmão havia tido uma (pausa) adolescência auto-
sofrida com essa experiência de estar na casa dos outros. (...) Então 

ela: - Um menino tudo bem, Robson, mas uma menina, com essa 
idade longe da gente, vamos embora a gente se muda. E ele então 

argumentava: �-E a gente vai viver de quê? Você aqui tem o seu 
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emprego no município. Eu tenho a minha clientela�. �-Não, você 

forma sua clientela. Você, com uma máquina na mão, do jeito que 

você costura aparece gente. Mas ou então a gente não deixa ela 

continuar. Ela começou a chantagear. Aí eles venderam a casa (...) 

(Célia). 
 

(...) Ela contava isso que a motivação que o convenceu pela 

necessidade que ela sentia que eu deveria estar perto, deveria estar 
sendo observada, deveria estar sendo orientada. Também não 

deveria passar os sofrimentos que ela acha que o filho passou.(...) 
(Célia). 
 

 

E ela conseguiu. Saindo de Barreiros, comprou o direito de posse funcional de 

uma pensão, no centro do Recife. Em seguida, investiram todo o dinheiro que tinham 

na compra de uma casa em Cajueiro, um bairro de classe média, com pessoas 

escolarizadas, que provavelmente ela escolheu estrategicamente, o que 

analisaremos melhor no terceiro capítulo. Podemos observar que, em busca de uma 

melhor escola para a filha, e um acompanhamento do filho que estava sozinho, ela 

foi capaz de deixar o emprego na biblioteca municipal da cidade e convencer o 

marido a deixar toda a estabilidade que eles já tinham conquistado em Barreiros, 

para arriscar a vida na capital. Como analisaremos posteriormente, isso ocasionou 

momentos muito difíceis financeiramente na família, tanto é que a filha Célia faz uma 

reflexão a partir do que seu pai sempre contava: 

(...) E ele contava essa versão dizendo: - Essa mulher arrancou uma 
jaqueira frondosa de sessenta anos com a raiz e tudo! (...) (Célia) 

 
(...) ela pediu demissão do emprego dela de Barreiros, quando ela 

veio pra cá. Quer dizer, eu acho que por um lado foi uma jaqueira 
arrancada com suas raízes e por outro lado foi uma jabuticabeira 

também arrancada pelas suas raízes, quer dizer, se houve renúncia 

da parte dele houve renúncia da parte dela, quer dizer, eu vou me 

remeter agora aquela menina33 que disse: -Eu vou me casar e vou 
formar meus filhos (...) (Célia). 
 
 

 

                                                
33 Célia se refere à sua mãe, quando criança. 
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Porém, nenhuma estabilidade financeira valia mais do que a garantia de uma 

boa escolarização dos filhos, como ela mesma já tinha afirmado anteriormente. Nas 

palavras de Célia, �a maior herança era a educação�.  

A parte penosa, ou seja, os sacrifícios que essas mães passaram para 

perseguir seus objetivos, também pode ser caracterizada como uma das condições 

que ajudaram seus filhos a obter uma longevidade escolar. A saída nas madrugadas 

para matricular os filhos, a instabilidade financeira da família, o esforço para 

estudarem e acompanhar os filhos faziam parte do cotidiano dessas mães. Esse 

aspecto também pode ser observado na família 1: �(...) eu digo à minha mãe, ela 

saía, não importava a hora, pra garantir o lugar da matrícula da gente na escola 

pública.� (Lúcia). 

A mãe parecia ser a pessoa que priorizava a escola antes de qualquer coisa. 

Acreditamos que a escola era o projeto de vida dessas mulheres que, por um motivo 

ou por outro, não foi concretizado. Sendo assim, elas trabalharam para que esse 

projeto de vida fosse agora de seus filhos e, para isso, não mediam esforços. 

Esse projeto de vida negado a essas mães fica visível na história da família 2, 

relatada pela filha Célia:  

 

(...) A coisa passa por uma história que ela contava (pausa). Ela é 

filha de uma (pausa) de um hoje município, mas que na época não 

era um município era um distrito de Barreiros, hoje é um município, 

chamado São José da Coroa Grande, é uma praia, linda por sinal, e 

essa praia, nesta praia surgiu um indivíduo que chegou a ser Vice-
Presidente da República

34, governador do Estado de Pernambuco 
(...). Era uma coisa pequenininha em que todo mundo conhecia. E ela 
havia sido a afilhada desse homem, afilhada desse cidadão chamado 

(...) não me recordo agora o nome, mas antes de terminar é possível 

que eu me recorde. Então, como isso só ia acontecer nessas 

circunstâncias, um indivíduo poderoso normalmente é solicitado para 

ser padrinho, e ele foi o padrinho dela. Disse que certa vez houve 

                                                
34 Trata-se de Estácio de Albuquerque Coimbra, então vice-presidente da República no governo do 

presidente Artur da Silva Bernardes. Estácio nasceu em Barreiros e foi governador de Pernambuco 

até 1930 (IBGE, Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, 1958, p. 52). 
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uma visita dele já como Vice-Presidente da República, e as escolas, 

fizeram a escola do (...) da aldeia, do local, fez uma homenagem pra 
ele, e ela foi a pessoa que discursou. Evidentemente um discurso que 
foi memorizado, que não foi feito por ela, uma menina, de nove, dez, 
onze anos. E aí então, ela se saiu tão bem nessa performance, que 

ele chamou o meu avô, pai dela e disse: - Olhe, eu quero que você 

consinta em levar esta menina para se educar, o governo Federal vai 
assumir isso, vai colocá-la em colégio de primeira monta, no Sion

35, 
que era um colégio famoso, no Sul. �E ela fica muito feliz e o pai fica 

muito feliz, mas a mãe diz: - Só depois de passar por cima de meu 

cadáver! (...) Então ela só fez mesmo o primário. Mas aí ela contava 

que quando essa decisão foi assumida pela mãe e o pai baixou a 

cabeça, e ela viu que não tinha a esperança de estudar, ela disse que 

de noite chorou a noite todinha! No outro dia, ela disse que, ao dizer 
algo, se ativar para a vida, ela disse: - Mas não tem problema. Eu me 
casarei e vou fazer os meus filhos estudarem�. Isso é uma história 

que ela contava. Então eu acho que a postura matriarcal dela foi 

fundamental pra história escolar dos filhos. (...) (Célia). 
 

 

Durante todo o depoimento de Célia, observamos uma exaltação em torno da 

sua mãe, caracterizada como uma mulher que enfrentou muitas barreiras, que teve 

perdas materiais mas, com coragem e audácia que a tornavam uma mulher 

diferenciada para o período histórico, moveu sua vida em nome da escolarização 

dos filhos. É essa a imagem que Célia faz da sua mãe e é ela que Célia coloca como 

elemento principal de sua trajetória, reconstruída no depoimento dado a mim. 

Podemos analisar esse fato como uma espécie de construção de Célia filha em torno 

de um mito fundador do projeto de escolarização - Célia mãe. Esse �mito fundador� é 

que dá um sentido lógico e progressivo à narrativa de Célia filha, na construção da 

narrativa histórica de sua própria vida e de sua família. 

                                                
35 Provavelmente, trata-se do Colégio Sion do Rio de Janeiro, fundado em 1888 e um dos mais 

tradicionais e importantes do País no período, na formação das meninas de elite. Era mantido pela 

congregação Nossa Senhora de Sion, fundada na França em 1854 que mantinha no Brasil outras 

importantes escolas para a formação de meninas, como o Sion de Higienópolis (São Paulo), o de 

Batel (Paraná) e o de Campanha (Minas Gerais) (www.sion.com.br). Poderíamos nos perguntar, 

diante das características da escola, se uma menina negra poderia, naquele período, ser nela 

admitida. 
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O permanente e diário acompanhamento ou monitoramento da mãe em tudo 

que se relacionasse à escola pode ser considerado como um trabalho realizado em 

busca de negar a herança de baixa escolarização, no sentido de Bourdieu. 

Esse acompanhamento se torna claro quando as práticas das mães, mesmo 

inconscientes ou involuntárias, marcaram as filhas a ponto de as relatarem como 

uma das características fortes de seu dia-a-dia na infância. Ela, a mãe, tinha o papel 

de monitoramento, de controle das tarefas. Na memória dos filhos, era importante 

sempre saber se a tarefa de casa foi feita. Se não, o porquê. Esse acompanhamento 

era normalmente oral. Mesmo quando não tinham o domínio da escrita ou dos 

conteúdos escolares, as mães acompanhavam os filhos, como na família 1:  

 

(...) E minha mãe nem se fala, né, que, minha mãe ela não sabia 

ensinar a gente, mas sempre botava a gente pra estudar, mesmo 
sem saber, tinha àquela hora da gente estudar (...) (Luciana). 

 
(...) eu já disse isso numa palestra uma vez, eu disse que a minha 

mãe é a melhor professora de prática de ensino, que eu já conheci, 

não é. (...) Porque quando nós chegávamos (...) ela perguntava 

assim, não sei nem se ela tem lembrança disso ou se isso marcava 

tanto a ela quanto marcou a mim, filha, estudante, não é? (...) quando 

ela, a gente chegava ela perguntava: -Tem dever? Tem. -Então vá 

logo fazer o dever, pra poder ir brincar (Lúcia). 
 

 
O monitoramento era realizado sem que a mãe �vigiasse� o filho: parecia 

confiar nele. Observava, de longe, as atividades do filho enquanto fazia suas tarefas 

domésticas: 

 

(...) Ela ficava fazendo os trabalhos dela e dizia: - Olha a hora do 
dever. Já fizeram a tarefa? E a gente sentava e fazia a tarefa, 

entendeu? (...) (Luciana). 
 
(...) É, me lembro muito disso, dela perguntando se já fez. Né, já 

estudou? Já fez o dever? Ou quando a dificuldade emergia, não é 

quando a dificuldade surgia (...) mas não me lembro da cobrança dela 

pra dizer: terminou mesmo? Eu tenho impressão que isso, pelo 

menos eu não me lembro que isso acontecia não, eu acho que ela, 

certamente, tinha uma confiança (...) (Lúcia). 
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(...) Aí é, nós chegávamos, almoçávamos, tomava banho, essa coisa 

toda e tinha aquela hora de chegar e sentar na mesa(...) e estudava 
de x horas a x horas (....) e se isso fosse disciplinarmente é (...) era 

como é que eu diria ? Cumprido, então ta aqui, vá pro matine porque 

você essa semana foi brilhante! �-Não precisei nem mandar e 

observei que só se levantou quando fez o dever� (...). (Célia) 
 
(...) Dis-cre-tis-si-ma-men-te .(...) Só discretamente, quer dizer, ela 

dava uma passada e sacava se a gente tinha fechado o caderno e 
tava olhando pro mundo ou tava fazendo estrelinha, entendeu? (...) 
(Célia). 
 

 

Tentar ajudar nas atividades, decodificando as orientações da professora e 

usando sempre a repetição oral do que ela ordenou, verbalizando para que o filho 

pudesse entender melhor, se tornou uma característica da mãe da família 1:  

 

(...) se não soubesse o que fazer, não é, às vezes a gente vinha com 

um dever que não sabia como fazer, aí ela perguntava: � Como foi 
que a professora disse que era para fazer? Aí a gente repetia o que 

era que a professora disse que era pra fazer, então ela 

intuitivamente, não é, ajudava a fazer o dever: �-então você vai fazer�. 

Decodificava a fala da professora (...). (Lúcia). 
 

 

 Muitos estudos vêm abordando, atualmente, o fato que as relações entre 

oralidade e escrita são bem mais estreitas (e não oponentes) do que se pensava 

antes36. A oralidade é um dos fatores que ajuda o indivíduo a entrar no mundo da 

cultura escrita. Nós vivemos em um mundo oral, nossa primeira aproximação com o 

mundo se dá com a oralidade e não diretamente com a escrita. Quando dona 

Conceição utiliza a oralidade - repetição da fala da professora, voz alta etc - para 

inserir os seus filhos no mundo da escrita, dá compreensão ao escrito, nesse caso, 

as atividades escolares. 

Esse acompanhamento baseado na repetição oral daquilo que foi solicitado 

pela professora não foi, por outro lado, observado com tanta ênfase no depoimento 

                                                
36 Para uma revisão crítica sobre esses estudos, ver Galvão et al (2004). 
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da família 2, provavelmente por dona Célia ter um grau de instrução maior do que 

dona Conceição. Esse aspecto também pode ser analisado em outros momentos. 

Na família 1, quando dona Conceição não entendia o conteúdo escolar, ou seja, à 

medida que iam se complexificando os graus de ensino, ela mandava perguntar a 

outra pessoa. A atividade não deixava de ser feita, na medida em que ela 

incentivava o auxílio de outra pessoa, o que analisaremos melhor no último capítulo. 

Ela era sempre presente em todas as atividades que se relacionassem com a 

escola, como podemos ver no depoimento abaixo: 

 

(...) Então esse foi o caminho se por acaso, não é, quando eu já tava 

no ginásio, que ela já não podia mais ajudar dessa forma ela dizia: - 
Vá perguntar a tal pessoa, como é que se faz. Quer dizer mais 

sempre foi a pessoa que acompanhou os deveres sempre (Lúcia). 
 

 

Na família 2, por outro lado, na memória da filha, qualquer dúvida que tivesse 

sempre perguntava à mãe, e muito raramente ela não conseguia ajudar, a não ser 

quando os filhos estavam no nível superior.  

Esses rituais são tão fortes, tão intensos, que marcaram tanto a vida das filhas 

quanto a das mães. Os netos se tornaram herdeiros desse ritual, como ocorreu no 

caso da família 1. A avó continua a monitorar, agora os netos, da mesma forma que 

fez com os filhos, como podemos observar:  

 

(...) Os netos também seguiram essa mesma coisa, não é, quer dizer, 

ela também foi monitorá-los, o estudo também dos netos. Então o 

mesmo hábito que ela teve comigo, a mais velha, teve com eles teve 

com os netos, dos meninos chegarem e perguntarem para ela: � Vó, 
esse dever eu não sei fazer. -Que foi que sua professora disse que 
era pra fazer? Então sempre essa escuta e eu acho que eu aprendi 

isso muito com ela, é por isso que eu digo isso que é a melhor 

professora de prática de ensino que eu já vi, que eu já conheci (...) 
(Lúcia). 
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No caso da família 2, por ser a mãe uma apaixonada por livros, sempre 

incentivou e estimulou a leitura na família, tanto com o marido quanto com os filhos: 

�(...) Que ela lia e que ela estimulava a leitura.(...) Sempre estimulou e nós lemos 

muito, muito, muito!(...)� (Célia).  

Outra característica dessas mulheres que parece ter influenciado no 

desenvolvimento escolar dos seus filhos é o zelo com o material escolar: os 

cadernos e livros estavam sempre limpos, encapados, organizados, como qualquer 

material que se referisse à escola: 

 

(...) minha mãe sempre foi muito zelosa, não é, então uma das coisas 

que eram assim organiza- díiiiiiii-ssimos era os nossos livros e os 
nossos cadernos, era tudo, na época era papel madeira, o livrinho 

todo encapado, os cadernos todo encapados, não é, dever de casa e 

dever de classe. (...) Cuidadosamente. (...).(Lúcia). 
 

(...) A gente só tinha aquele livro tradicional, o livrinho que a gente 

levava e que minha mãe tinha um cuidado com os livros da gente, era 

tudo bem encapadinho, tudo direitinho. (...) Era. Era. Minha mãe junto 

com a gente, né. Eu sei que os livros da gente eram bem encapados 

com o nomezinho direitinho, a sacolinha do lanche, a toalhinha 
bordadinha com o nome da gente (...) Sempre teve esse cuidado com 
a gente, sempre. (...) (Lúcia). 
 

 

Esse zelo pelos materiais referentes à escola ficou particularmente marcado 

na memória da filha mais velha da família 1. Lúcia recorda que o momento mais 

marcante de sua vida como aluna em uma determinada escola é a sua mãe 

limpando um banquinho, um tamborete, que ela levava todos os dias para a aula:  

 

(...) era um salãozinho que já se caracterizava como escola, e aí eu 

tenho uma recordação muito interessante daqui (aponta para o 

círculo com o nome da escola do Astrogildo37) que foi minha mãe 

preparando um tamborete, sabe o que é tamborete?(...) Aquele 

banco é de quatro, minha mãe limpando, ajeitando o tamborete 

porque aqui (aponta para o círculo Astrogildo) a gente não tinha a 

                                                
37 Durante a entrevista com Lúcia, ela fez vários desenhos representando os espaços educativos em 

que estudou. 
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sala convencional, então a gente levava a cadeira de sentar, né, eu 

me lembro dela ajeitando o tamborete para eu estudar (...) (Lúcia). 
 
(...) A imagem mais forte que eu tenho dessa escola é isso. A minha 

mãe preparando o banco, não é, e nós aqui nessa escola (...) 

Limpando e ajeitando para ir bonitinho lá para a escola (Lúcia). 
 

 

 Além do zelo com o material escolar, dona Conceição se recorda do 

�capricho� com que prepara os uniformes das filhas. Quando Lúcia começou a 

estudar na Escola Normal, como veremos no próximo capítulo, dona Conceição 

narra, com detalhes, a preparação da filha para esse momento: 

 

Aí, Lúcia passou. Aí pronto. Aí vamos fazer a farda. Tem que já entrar 

de farda completa: meia, sapato, saia, blusa, até o lacinho que for 

botar na cabeça é branco, ou qualquer coisa assim (...) não bota 

lenço, nem entra com nada. Eu digo: ih, agora? Vamos cuidar da 

farda. Aí fui lá comprei uma blusa. Eu não sei se foi nesse dia, sei 

que a minha vizinha, tinha, era, era lavadeira, e a patroa tinha dado 
uma saia a ela de, de, eu não sei se, não foi tropical não, era, 

cassimira. Essa saia plissada, que era uma saia de escola. Mas 
parece que a moça era alta e muito gorda. Aí a lavadeira foi, que era 

minha vizinha, foi e me deu essa saia: Oi, dona Conceição, a senhora 

quer essa saia? Ou pras meninas, ou pra senhora, porque ela era 
pequenininha, a lavadeira. Eu disse quero. Aí eu peguei essa saia, 

cortei o cós, que ela tava, aqui na frente tava, as pregas, tudo, roído, 

né? Mas da metade pra baixo tava boa. Aí eu peguei..., foi a saia 

dela. Peguei essa saia, lavei, cortei todas as preguinhas, eu não sei 

se virei o avesso da saia, ou se eu virei do mesmo? Eu sei que a saia 
ficou nova, nova! (...) Aí eu fiz essa saia pra ela, fui, comprei a 

blusinha branca, quando acabar fiz o manograma [anagrama], era 
daquele...Fiz o manograma na gravata parecia até que eu sabia 

bordar, ponto cheio. De tão bem feitinho que eu fazia. Aí eu sei que 

quando ela saiu, sapato preto, meinha branca, não sei como foi que 

eu penteei os cabelos dela. Aí quando saiu, chamava atenção. O 
povo na rua quem diga. (...) É... Aí lá vai ela. Aí chamou atenção da 

minha filha, quando foi descendo toda ali, com aquela farda, linda, 
bonita daquele jeito, nem... parecia que a saia era velha, parecia que 
era nova. Pronto, com essa saia ela ainda estudou muitos anos com 
ela... passei muito tempo com ela. Aí depois as coisas melhorando, ai 

já comprava a fardinha dela completa na, na loja (pensando), nem me 

lembro mais o nome da loja. Eu já ia, já comprava, a, a. Eu comprava 

a saia, porque a blusa eu fazia. Aí depois eu fiquei mesmo fazendo. 
 

 

O zelo com os materiais escolares, assim como a apresentação pessoal, a 

apresentação visual dos exercícios, letras bonitas, cadernos encapados, tratados 
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com cuidado é, segundo Lahire (1997), o tipo de caráter que a escola exige 

objetivamente e essas características, nesse caso, são também desenvolvidas pelas 

famílias, que assim, consciente ou inconscientemente, objetivam o melhor aceite ou 

o melhor relacionamento, a maior adequação dos seus filhos com a escola. 

O incentivo, a ajuda e o acompanhamento das mães se caracterizam tão 

fortemente na vida escolar dessas filhas que, ao serem perguntadas sobre a que 

devem o fato de ter tido uma longevidade escolar, sem nenhum receio na fala e sem 

pausa, atribuem, vorazmente, antes de tudo, à sua mãe. Mesmo que outros fatores 

tenham sido também apontados, como o contexto histórico por exemplo, a mãe 

ainda é a figura central, é a principal responsável pelo papel que a escola teve em 

suas vidas, tanto na família 1 quanto na família 2: 

 

(...) Antes de tudo isso a minha mãe. (...) Minha mãe foi uma pessoa 

fundamental em tudo isso, ela é a razão principal, né, central do valor 

que a escola assumia na vida pra gente. (pausa) Até hoje ela é 

assim, se você tiver estudando, lá em casa, ainda é isso, ninguém 

perturba na hora de estudar, hora de estudar é de estudar, não é de 

brincar. A escola é um negócio básico, sagrado. (...) Então ela é de 

fato o grande incentivo da escola, então eu acho que é primeiro a ela 

que eu devo essa permanência da gente na escola, do que a 
qualquer outra coisa, depois vem a política educacional (...)(Lúcia). 

 

(...) A minha mãe, ela foi muito perseverante (...) (Luciana). 
 

(...) Eu acredito mesmo que se eu fosse filha, eu e meu irmão, 

fôssemos filhos de meu pai com outra mulher, possivelmente meu 
irmão seria um artesão, um alfaiate, e eu uma costureira. Então eu 

não tenho a menor dúvida que a presença de minha mãe na família 

foi absolutamente fundamental pro percurso escolar da gente. (...) 
(Célia) 

 

(...) eu acho que a despeito de eu não negar a confluência de outros 

fatores que nos construíram que nos ajudaram a construir, mas eu 

acho que a viga mestra foi mamãe. Que não era sectária, que era 

democrática, que não era fanática, mas que era uma pessoa que 

tinha um objetivo, quase que obsessivo compulsivo que a gente 
estudasse (...) Principalmente a ela, sem negar a conjuntura toda que 
foi letal, não é, foi um momento histórico que o Brasil estava vivendo 

o desenvolvimentismo (...) (Célia). 
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Podemos observar diante do exposto que, em ambos os casos, trata-se de 

mulheres, nas memórias das filhas entrevistadas, fortes e determinadas, que não se 

acovardavam nem desistiam, nesse caso, da escolarização dos filhos. Essa 

exaltação da mãe pode-se observar também na maneira enfática, com voz alta e 

firme, que todas as entrevistadas tiveram ao falar desse tema. Em ambos os casos 

elas a configuravam como figura central na vida escolar dos filhos, aquela que 

acompanhava nas tarefas e a tudo referente à escola, além de ser a elas que essas 

filhas dedicam o seu sucesso escolar. Isso pode ser analisado nas palavras de 

Setton (2005) como 

 

(...) a existência de uma autoridade paterna/materna vivida com 
legitimidade pode certamente refletir na aceitação da autoridade 

vinda da escola. Um aprendizado familiar baseado na presença de 

figuras seguras de sua posição de autoridade bem como um trabalho 

pedagógico em sua confiabilidade parecem ser importantes neste 

processo de socialização (p. 84 - grifo nosso). 
 

 

Essas mulheres tinham na escolarização dos filhos a continuação de um 

projeto seu, negado, como fica claro na história de dona Célia, e que foi passado e 

introjetado por seus filhos. Para elas, a maior herança que podiam deixar para os 

filhos era uma boa educação.  

Na família 1, dona Conceição, não tendo uma escolarização avançada, nunca 

se afastou do monitoramento e acompanhamento dos filhos na vida escolar, usando 

de métodos como acompanhamento oral e visual das tarefas, limpeza e zelo pelos 

materiais escolares, horários para os estudos, entre outros.  

Na família 2, dona Célia investiu toda a sua vida e também a escolha de sua 

profissão para um maior acompanhamento escolar de seus filhos. Era aquela que 

convencia o marido em torno do melhor projeto para os filhos, que incentivava a 

leitura, e que estava disposta a tudo para continuar essa caminhada. Isso é tão forte 
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para a filha Célia que ela utiliza a mãe como uma espécie de mito fundador que dá 

sentido a toda sua narrativa de vida, como veremos ao longo deste trabalho.  

Sendo assim, podemos observar que a importância que a escola assume na 

vida dessas famílias e de seus filhos vem principalmente do papel ocupado pela mãe 

nesse processo, ou seja, a escolarização era um projeto de vida a ser seguido, a 

escola vinha antes de qualquer coisa, cabendo para isso todo e qualquer 

investimento possível de se realizar para se cumprir essa meta. Investimento que 

engloba tanto a questão financeira como as práticas e rituais dentro do dia-a-dia da 

própria família, que tem como figura central a mãe
38. 

 

 2.3 O papel do pai 

O lugar do pai na família em relação à escolarização é, na memória das filhas, 

sempre muito específico: o de provedor e financiador dos estudos. Normalmente, é 

delegado à mãe o papel, acima discutido, de acompanhamento do processo de 

escolarização dos filhos. Nas duas famílias, o pai é retratado pelas filhas também 

como incentivador, mas não de forma sistemática e permanente. Ele é visto como 

aquele que acompanha passivamente. Às vezes é tido mais como um ouvinte do que 

como um interlocutor.39 

Tanto na família 1 quanto na 2 ele é visto como aquele que acompanha, que 

também acredita na importância da escola, mas parece não incentivar os filhos 

diariamente, como as mães. Na memória das entrevistadas, o fato de o pai trabalhar 

                                                
38 Esse papel positivo da figura da mãe se distinguiu de um dos apresentados no estudo de Viana 

(1998) em que, na história de Helena, a mãe aparece como figura autoritária, controladora, rígida, 

que não achava necessária a continuidade dos estudos. Sendo assim, Helena via na escola uma 

maneira de �expansão de seus horizontes� de �romper com a figura forte de sua mãe e conquistar 
autonomia� (p. 180). 

39 Setton (2005) observou que a presença da figura paterna foi pouco comentada por seus 

entrevistados. 
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fora de casa e quase sempre chegar cansado, certamente ajuda a explicar essa não 

permanente ligação com os filhos. 

 

(...) então eu digo assim, por exemplo, o meu pai, né, o meu pai era 

de que a gente deveria estudar, mas ele não era a pessoa que 

incentivasse (...) (Lúcia). 
 
(...) Era, porque ele não tinha esse contato direto, mesmo, com a 

gente, trabalhava o dia todo.(...) (Luciana). 
 

 

Na família 2, seu Robson é considerado pela filha como, às vezes, passivo e 

principalmente um �ávido ouvinte� no seu relacionamento com dona Célia. Esse 

aspecto foi revelado por ela tomando como exemplo as práticas de leitura que 

aconteciam em casa. Seu pai lia, mas não com a intensidade de sua mãe: ela é 

quem o envolvia nas leituras, como podemos observar:  

 

(...) Mas ele e ela tinha uma relação muito maravilhosa, e eu tenho a 

impressão que nesse relacionamento ela, por osmose, passava as 

coisas pra ele, ela lia um livro, contava pra ele, discutia com ele, um 
romance que eu to falando, um romance, Eça de Queiros, Machado 

de Assis. Ela era uma ávida leitora. E ele me parece um ávido ouvinte 

(...) (Célia). 
 

 

Seu Robson era sempre convencido pelos argumentos e desejos de sua 

esposa. No episódio da mudança de Barreiros para o Recife, tendo como objetivo 

possibilitar que a filha do meio, Célia, fizesse o secundário em uma escola melhor, o 

pai não veio satisfeito, reagiu muito contra a mudança, pois lá em Barreiros eles já 

tinham uma certa estabilidade: casa própria; ele, boa clientela, como alfaiate; ela, 

emprego como bibliotecária da cidade. É o que o pai sempre argumentou, mas dona 

Célia sempre tinha uma solução. 

Dona Célia conseguiu convencer seu Robson de que a mudança era uma boa 

solução, mas ele parece que nunca se conformou. A perda da estabilidade que tinha 
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em Barreiros ocasionou posteriormente muitos problemas financeiros, o que 

analisaremos no terceiro capítulo. Posteriormente, o pai, também com muita 

relutância, acabou concordando de a família investir, por incentivo da mãe, todo o 

dinheiro que tinham na compra de uma casa no bairro de Cajueiro, um bairro, no 

período, de classe média. A escolha desse bairro e não de um outro com um caráter 

mais popular acarretou numa nova crise financeira na família. 

Os pais tiveram uma participação menor, mas importante na vida escolar dos 

filhos. Na família 1, seu Edmilson, através de sua profissão, possibilitou a 

aproximação da família com uma pessoa que ajudou muito na escolarização dos 

filhos, dona Mirtes. Outro fator de participação dos pais é o que, segundo uma das 

depoentes, era uma espécie de tradição: as mães cuidavam da dimensão escolar 

dos filhos durante o primário e o pai se responsabilizava ao menos pelos trâmites da 

matrícula do Ginásio. Foi assim que aconteceu com seu Edmilson. Quando Lúcia 

estava para entrar no ginásio foi ele que assumiu a responsabilidade de resolver as 

questões da matrícula no novo colégio, como podemos observar no depoimento 

abaixo: 

 

(...) Então, como é, até o primário as mães tomavam conta dos filhos 

e o ginásio já era tarefa, não é, maior, então os homens é que 

assumiam, então meu pai que foi comigo no IEP
40 (..) (Lúcia). 

 
 

Na família 2, foi através do conhecimento com seus clientes que seu Robson 

pode matricular seus filhos no Grupo Escolar da Usina Central de Barreiros, o que só 

era permitido para os funcionários daquela Usina, como aprofundaremos no próximo 

capítulo. 

                                                
40 Trata-se do Instituto de Educação de Pernambuco. 
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Esses pais podem não ter participado na escolarização dos filhos de forma tão 

efetiva e permanente, como as mães, mas o que fica claro, no caso da família 2, é 

que o pai aceitava que os filhos estudassem e até mesmo a esposa. Em plena 

década de 50, em que o papel das mães era tão bem definido como aquela que 

cuida dos filhos, o pai de Célia concordava que sua esposa, em função de realizar o 

curso de biblioteconomia, o que analisaremos adiante, passasse 15 dias longe da 

família durante seis a oito meses, em uma cidade grande como Recife, em busca de 

uma profissão rara para o período. Enquanto ela estudava, ele trabalhava e tomava 

conta dos filhos em Barreiros, uma cidade do interior: um pai sozinho com seus filhos 

e a mãe estudando na capital, para ter uma profissão mais qualificada. Esse perfil 

masculino pode ser considerado como não comum para o período. Segundo o 

depoimento da filha, o pai concordou em abrir mão da companhia da esposa para 

que ela realizasse esse projeto, pois a relação deles era muito saudável: 

 

(...) Então eu me lembro dela pegando o ônibus, que naquela época 

se chamava sopa, às cinco horas da manhã, em Barreiros, pra 

chegar no Recife a uma hora da tarde, isso num domingo, pra só 

voltar (...) numa sexta-feira daqui a quinze dias.(...) (Célia). 
 

(...) e ia em casa nos ver, nos visitar, organizar a casa, e dar 
assistência afetiva a ao marido, meu pai. (Célia). 

 

Podemos observar, diante disso, uma postura forte e, no mínimo de 

confiança, no �projeto� que a esposa perseguia. 

Seu Robson, sempre que possível, costumava ajudar nas atividades 

escolares dos filhos, principalmente no que se referia à matemática. Os filhos 

aprendiam a ler com a mãe e a fazer contas com ele: �(...) aprendemos a fazer conta 

com ele. (...) Ele ensinava somar, subtrair, dividir, máximo, mínimo divisor, frações 

(...)� (Célia). 



 81 

Como poderemos observar melhor, no tópico relacionado à profissão, o pai 

também foi uma figura de fascínio e admiração. Isso pode ser observado no 

depoimento de Luciana, filha mais nova da família 1, que desde pequena admirava a 

profissão do pai, pedreiro, e ficava encantada ao ver a irmã mais velha estudando as 

plantas de construção e fazendo o orçamento das obras junto com ele. O pai 

representou, para Luciana, a figura e o ofício que admirava e que queria seguir e 

ajudar, em uma profissão mais qualificada, engenharia, e que possibilitasse o 

trabalho em conjunto: 

 

(...) porque ele era pedreiro aí tinha que fazer o orçamento, não é, 

quando ele ia pegar um serviço, aí tinha que fazer o orçamento. E 

quem fazia esse orçamento era Lúcia, e eu ficava de olho, digo: �Vou 

ser engenheira pra fazer essas coisas todinha (risos) (...) (Luciana). 
 
(...) Pra ajudar e eu achava bonito quando ele chegava com aquela 
planta que ia fazer uma casa, aí chegava na mesa e abria aquela 

planta, e ficava estudando analisando, e Lúcia sentava junto dele que 

era pra fazer os cálculos com ele daquela planta. (...) E eu de olho, 

de olho, porque eu queria fazer aquilo um dia (risos) (Luciana). 
 

 

No caso da família 1, a figura do pai fica também marcada na memória da 

filha, nesse caso Lúcia, como aquele que, sabendo da importância que a escola tem, 

usa dela como troca, muitas vezes como ameaça de forma punitiva, para ver 

realizado um desejo seu: 

(...) a escola na perspectiva dele servia para incentivar, mas também 

servia de ameaça, não é? Se não fizer isso, sai da escola. Por 

exemplo, quando eu comecei a namorar, né, quando eu comecei a 

namorar ou namorava ou estudava, era a perspectiva que ele 
achava, que namorar poderia atrapalhar a escola (...) (Lúcia). 
 

 

Talvez o pai tivesse um desejo interno de perpetuação da sua herança, na 

medida em que a sua vida e sua atividade profissional parecem mais estáveis e dão 

mais segurança do que o risco de investir em uma coisa não palpável que é a 
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escola. Podemos observar, mais claramente, essa característica na família 2, 

quando seu Robson, ainda morando em Barreiros, deu uma máquina de presente à 

filha Célia e desejou comprar uma casa para o filho José. Tendo na figura da mãe a 

recusa dessas atitudes, ele afirmou que, se ela quisesse ter filhos formados, não 

poderia ter casado com ele, um simples alfaiate. Esse desejo, mesmo que 

inconsciente de manutenção e continuação da herança, foi uma característica do pai 

que marcou a filha Célia; durante o seu depoimento em mais de um momento, como 

já citado, afirma enfaticamente que, se só existisse a figura do pai, com certeza eles 

não alcançariam uma longevidade escolar e não passariam de artesões.  

É importante observar que, segundo Bourdieu, o pai é o detentor de um 

projeto que é transmitido inconscientemente por sua maneira de ser e também por 

atos educativos que têm como objetivo reproduzir a sua linhagem. Herdar é 

transmitir, perpetuar, aceitar esse projeto de reprodução. Porém, isso se torna 

dramático porque: �(...) o filho para �fazer a sua vida�, como se diz, deve negar a vida 

do pai, rejeitando, pura e simplesmente, herdar e ser herdado e anulando, assim, 

retrospectiva, toda a empreitada paterna, materializada na herança rejeitada� 

(BOURDIEU, 2002b, p. 234). 

Na família 1, o pai possibilitou, entre outras coisas, a aproximação com uma 

pessoa muito importante na vida escolar dos filhos, acompanhou a filha Lúcia no 

processo de matrícula do ginásio, além de sempre servir como fonte de admiração 

por seu ofício para Luciana. Por outro lado, um dos aspectos marcantes de seu 

papel é, na lembrança de Lúcia, o uso da escola como uma espécie de moeda de 

troca. 

Na família 2, o pai acompanhava a escolarização dos filhos, como quando 

ajudava na matemática, mas não de forma sistemática; sua profissão permitiu a 
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entrada dos filhos em uma escola melhor, em determinado momento, além de 

permitir que a esposa estudasse fora da cidade, mas o desejo de continuação de 

sua atividade profissional pelo filho e a vontade de viver na mesma cidade são 

aspectos que configuram no depoimento da filha como uma resistência dele.  

Então, a figura do pai, pela série de fatores que abordamos, em alguns 

momentos ficou marcada na lembrança das filhas como a que participa, incentiva,41 

mas não de forma sistemática. Ele apóia para que os filhos tenham uma longevidade 

escolar, mas não de forma total e acima de qualquer coisa. O pai nos parece ser 

uma espécie de representante da resistência, da volta às origens, que significa 

segurança e estabilidade. Certamente o papel que a ele é atribuído dentro da ordem 

familiar, particularmente no período estudado, como aquele que trabalha e tem por 

obrigação sustentar e manter a família, ajuda a explicar esse posicionamento. 

Para que o projeto escolar, ou para �uma moral da perseverança e do 

esforço� como afirma Lahire (1997, p. 24), possa se constituir e ser transmitido é 

necessário ter condições econômicas mínimas para isso. E é esse papel de 

mantenedor financeiro e regulador com os seus horários de trabalho e das atividades 

familiares que Lahire observou no seu estudo: 

A estabilidade profissional do chefe de família permite, é claro, sair da 

gestão do cotidiano �no dia-a-dia�, mas também oferece os 

fundamentos de uma regularidade de conjunto: regularidade das 
atividades e dos horários familiares, limites temporais estruturados e 

estruturantes (1997, p. 24). 
 

 
2.4 O papel dos irmãos e o lugar na fratria 

O papel ocupado por cada irmão dentro da família e principalmente no 

processo escolar constitui um fator importante para compreendermos as condições 

                                                
41 No estudo de Viana (1998), na história de Helena, o pai é visto como �um grande impulsionador de 

seus estudos� (p. 181) seja materialmente, ou expressando constantemente �sempre querendo que 

os filhos todos estudassem� (p. 182). Mas, mesmo assim, ele ainda configura, segundo a autora, 

uma �figura apagada na trajetória escolar de Helena� 
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que possibilitaram a longevidade escolar. Algumas características parecem típicas 

dos irmãos mais velhos, outras dos irmãos mais novos. 

Observar os diferentes níveis escolares, dentro de um mesmo grupo familiar, 

é importante para poder compreender como alguns indivíduos, mesmo com pais com 

baixa escolaridade, obtêm uma determinada longevidade escolar. Por que, em uma 

mesma família com vários irmãos, alguns continuam estudando e outros não? Por 

que isso acontece se todos advêm do mesmo pai e da mesma mãe e tiveram 

�supostamente� a mesma educação, sem claras diferenças? Se estudaram nas 

mesmas escolas, iniciaram a vida escolar com a mesma idade, por que alguns 

desses irmãos permaneceram por mais tempo na escola e outros não? É 

extremamente importante e interessante compreender por que motivos irmãos que 

foram criados e vivem com uma mesma família tenham destinos tão díspares em 

relação à vida escolar. 

Nos depoimentos analisados, o irmão mais velho despontou como uma 

referência para os outros irmãos. Nas duas famílias, ele ocupa um papel principal, 

tanto na vida escolar quanto na vida pessoal dos outros irmãos.
42 

Na família 1, a filha mais velha é Lúcia. Ela própria se considera uma 

referência na dimensão escolar da vida. A maneira como as coisas sempre 

aconteceram na sua vida - escolaridade contínua, sem reprovação, elogios dos 

professores - a fizeram introjetar e construir uma auto-imagem de que ela era uma 

menina �que sabia das coisas� e que tinha muitos aspectos positivos em relação a 

isso. Era uma referência, dentro da família e na localidade onde morava, 

                                                
42 De certa forma, essa posição do irmão mais velho dentro do contexto familiar foi observada por 

Viana (2000), na biografia de Luís, um dos entrevistados, que destacou a importância dos irmãos 

mais velhos, que assumiram financeiramente a casa, concordando que ele contribuísse menos e 

assim pudesse estudar (p. 54). 
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principalmente em Águas Compridas, como boa aluna, boa filha, a mais estudiosa e 

que tinha uma �escolaridade permanente�: 

 

(...) eu tinha uma estória de que eu sabia das coisas, não é, eu vinha 

acumulando aqui na minha trajetória, eu era estudiosa, eu estudava, 

não é, eu tirava boas notas, então eu tinha assim uma construção (...) 

(Lúcia). 
 
(...) eu acho que é as duas coisas, né, eu era estudiosa e eu era 
também a que tinha a escolaridade permanente (...) É, quer dizer, eu 

nunca parei de estudar, eu sempre tava estudando, ou seja, eu nunca 
saí da escola, então eu era, funcionava como essa referência mesmo 

(...) na minha localidade (Lúcia). 
 

 

Essa imagem era transposta e compartilhada dentro da família. No 

depoimento de Luciana, filha mais nova, essa característica da irmã mais velha, 

como a mais estudiosa e que era uma referência, fica mais evidente: �(...) Lúcia ela 

sempre foi muito dedicada aos estudos, não sabe, (...) a mais velha era sempre 

referência, sempre, sempre (...)� (Luciana).  

Na família 2, o irmão mais velho é José. Segundo Célia, a irmã do meio, eles 

sempre tiveram um ótimo relacionamento e ele sempre foi uma referência na vida 

dela. José foi retratado, em seu depoimento, como aquele �super inteligente�, 

inteligência essa que ela sempre cultuou e admirou: 

 

(...) Bom, eu, eu volto a insistir naquele negócio, eu tenho, o meu 

irmão era super inteligente. Desde pequeno. (...) porque eu sempre 
tive um culto à inteligência dele, à performance dele, o nosso 

relacionamento sempre foi muito bom (...) (Célia). 
 

 

Por escolher a mesma profissão do irmão, Medicina, Célia se recorda como 

um dos fatos mais marcantes e comuns na sua vida escolar, principalmente no curso 

superior: viver sempre à sombra do irmão, da fama de genialidade que ele tinha: �(...) 

Eu me lembro de o fato de que o meu irmão deixava por onde eu ia passando um 
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rastro (...) É (risos) Um rastro de genialidade.(...)� (Célia). Isso, segundo a depoente, 

até abriu portas para ela no curso superior:  

 

(...) Ah!!!! Você é irmã de José! Por parte dos professores, Você é 

irmã de José? Ah, o José é muito inteligente, o José é muito 

inteligente, -Olhe você vai ter que não desmerecê-lo! E tal, essas 
coisas assim, talvez isso tenha contribuído (...) pra abrir as portas, 

não é, pra abrir portas (...) (Célia). 
 

 
A referência que Célia tem de si mesma também é positiva. Ela atribui isso ao 

hábito da leitura e ao gosto pelo estudo, que lhe desenvolveu uma capacidade 

reflexiva, levando-a a �dar certo� no que escolhesse ser. No momento do 

depoimento, estava fazendo doutorado na área das Ciências Humanas, que é 

diferente da área da Saúde em que teve sua formação inicial: 

 

(...) mas eu tenho a impressão, Fabiana, que eu (pausa) hoje quando 

eu me vejo fazendo Ciências Humanas, a impressão que eu tenho é 

que qualquer coisa que eu pendesse daria.(...) (Célia).  
 
É. (silêncio) Eu acho, né. Eu acho. (...) É, pelo hábito da leitura, pelo 

gosto do estudo, pelo (...) a capacidade reflexiva, que foi que foi, 
como é que se diz, que foi estimulada, não é, foi estimulada (...) 

(Célia).  
 

Hoje, quando Célia analisa o passado, atribui à influência do irmão José a 

escolha dela pela Medicina:  

 

(...) Foi pra medicina e eu, pessoalmente, acho que a influência do 

meu irmão foi muito grande. (...) Ele já, ele já tinha entrado e eu, quer 

dizer, quando eu dou uma olhada pro passado, eu jovem não 

admitiria isso não (...) (risos), mas hoje quando eu dou uma olhada 

pro passado (...) (Célia). 
 
(...) Eu acho que o fato dele ter feito o vestibular, desta ou daquela 
maneira, me motivou (...) (Célia). 
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De fato, o irmão parece sempre representar, para ela, coisas positivas e que, 

de certa forma, ela desejaria essas qualidades para si própria. Seguindo a carreira 

que ele escolheu, estaria mais próxima disso e também dele. 

Na família 1, Lúcia era a referência também para a mãe que a elegia, por ser 

a mais adiantada, para ajudar nas atividades escolares dos irmãos. Nesse aspecto, 

a rotina funcionava de acordo com o horário dela, como foi relatado através do 

depoimento da irmã mais nova, Luciana, que, como sujeito desse processo, guardou 

isso na memória:  

 

(...) mas eu acredito que Lúcia ensinava a gente, entendeu, eu 

acredito é que Lúcia era quem ensinava as tarefas da gente, né 

porque Lúcia, ela sempre foi muito dedicada aos estudos, não sabe, 

que eu acredito que era ela que ensinava as tarefas da gente.(...) 
(Luciana). 
 
(...) Ela ficava fazendo os trabalhos dela e dizia: - Olha a hora do 
dever. Já fizeram a tarefa? E a gente sentava e fazia a tarefa, 

entendeu? Aí vinha Lúcia, quando Lúcia chegava, ela estudava em 

horários diferentes, aí quando Lúcia chegasse, a gente já tinha que tá 

com as tarefas prontas pra Lúcia ver e o que não soubesse Lúcia é 

que ia ensinar a gente.(...) É. (risos) (...) Ela já mandava todo mundo 

sentar pra ir fazer a tarefa pra quando Lúcia chegar visse com é que 

estava. (risos) (Luciana). 
 

É bom lembrar que dona Conceição tinha um grau de escolarização baixo, ela 

nem sempre conseguiu acompanhar as atividades escolares dos filhos. Na medida 

em que Lúcia galgou esse percurso, muitas vezes com ajuda de pessoas externas 

ao núcleo familiar, que iremos analisar no terceiro capítulo, a mãe já podia contar 

com ela para ajudar nas tarefas dos irmãos que estavam em níveis de ensino 

anteriores ao dela:  

 

(...) Lúcia era que tinha uma vizinha, não é, que Lúcia era a mais 

velha, aí Lúcia é que tinha, parece que era dona Rosa, era uma 

vizinha da gente que Lúcia quando tinha dificuldade ai ia pra essa 
senhora ensinar, mas a gente não, a gente já tinha Lúcia que era a 

mais adiantada, Lúcia é que ensinava a gente. (...) (Luciana). 
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Essa referência foi passando de geração em geração. Segundo Luciana, em 

um determinado momento na escolha de uma escola para um dos filhos, optou por 

uma instituição de ensino em que a irmã era praticamente madrinha de fundação, na 

medida em que era uma escola criada por três ex-alunas de Lúcia.  

Na família 2, Célia recorda do seu irmão ajudar nas tarefas escolares, mas 

não com freqüência, pois normalmente quem assumia esse papel era a mãe, que 

tinha uma formação escolar diferente da mãe da família 1, como já foi dito 

anteriormente. Então, em grande parte da vida escolar dos filhos, ela conseguiu 

acompanhá-los nas tarefas e as dúvidas eram sempre tiradas por ela. A presença de 

seu irmão como aquele que ajudava nas atividades escolares surgiu no curso 

superior, no qual ambos foram contemporâneos. José, mais adiantado do que Célia, 

sempre ajudava nos estudos e nas matérias que ela não entendia: �(...) Agora o 

curso médico não: �- Olha, eu não tô entendendo isso aqui que ele quer dizer, tá 

entendendo?� Aí ele ajudava (...)� (Célia).  

O mais velho é aquele que ajuda na vida escolar, mas também na vida 

pessoal. Na família 1, Luciana recorda um momento da sua vida pessoal em que a 

irmã foi fundamental. Foi no momento em que ela se separou do marido, dobrou o 

ritmo de trabalho e tinha uma rotina �corrida�, com horário de trabalho, horário das 

escolas dos filhos etc: 

 

(...) Nesse período, eu tive muito apoio de Lúcia, não sabe, porque aí 

quando eu comecei a trabalhar, os meninos já estavam estudando, e 

eu só fui trabalhar mesmo quando eles já tavam maiorzinhos, o 

caçula com dez e três anos. Eu não tinha carro, só Lúcia que tinha 

carro e era uma dificuldade pra levar tudo pra escola, e eu 
começando a trabalhar, mas, foi muita correria, não sabe? (...) 

(Luciana). 
 
(...) Aí, de manhã eu saía cedinho com os três, aí eu saia de táxi, 

porque não dava tempo, eu pegava aqui de sete horas, aí eu saía de 

táxi, deixava Serginho em Campo Grande, voltava de táxi e deixava 

os outros dois no Santa Helena, que era perto da minha casa, aí 
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despachava o táxi e vinha praqui de ônibus. (...) Era, aí quando eu 

chegava aqui era sete horas. Sete horas eu chegava aqui. Se o 
ônibus atrasasse eu chegava um pouquinho atrasada, mas ai a 

diretora já sabia do meu itinerário como era, quando eu largava aqui 

aí eu ia direto e pegava Serginho, quando eu pegava Serginho aí eu 

pegava o táxi, lá vinha, pegava os outros dois na escola e ia para 
minha casa, e isso quem financiava? Lúcia. (risos).(...) É. (...) Ela é 

que ajudava, porque o marido não ajudava de jeito nenhum, o que ele 

mais queria era que eu nunca trabalhasse.(...) (Luciana). 
 

Na família 2, Célia se recorda de que, quando seu irmão começou a dar 

plantões nos hospitais, e ela ainda era estudante, ele sempre lhe dava uma espécie 

de mesada, para ajudar no almoço e nas outras atividades escolares. O irmão mais 

velho também desempenhou o papel de apresentar o Recife à irmã. No final da 

década de 50 e durante os anos 60, a cidade vivia uma grande efervescência 

cultural: muitos bares, rodas de leitura, Movimento de Cultura Popular, movimentos 

estudantis, como aprofundaremos no último capítulo.  

José, que saiu primeiro de Barreiros e veio morar no Recife, inicialmente para 

cuidar da saúde e depois para cursar o Ginásio, já conhecia e fazia parte de alguns 

movimentos culturais na cidade. Segundo os depoimentos de Célia, ele aparece 

como uma forte influência, como aquele que apresentava as coisas: 

 

(...) aqui no Recife e aí vem a influência do meu irmão (...)( Célia) 
 
(...) Ele que me apresentou a essa cidade do Recife, a esses 
aspectos altamente criativos, veio, o uso da conjuntura, mesmo 
política, de ter efervescido o Movimento de Cultura Popular, não é, 

coisas que redundou no golpe. Então, foi uma parte legal e foi um 

privilégio viver isso, foi, foi ele que me apresentou e eu acho que se 

ele me apresentou esses lugares ele deve inconscientemente ter me 
apresentado a Medicina. Ainda bem que eu dei certo. (risos) (...) 
(Célia). 
 
(...) E também ai entra a influência do meu irmão, que aí já estava lá 

pela frente, já fazia parte de movimentos de estudantes e tal e 

estudantil.(...) (Célia). 
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Se, em relação ao irmão mais velho, nossos dados mostram a construção de 

uma escolaridade contínua e a forte influência que exerciam sobre a fratria, o mesmo 

não ocorre com os mais novos. Como alguns estudos têm mostrado, o investimento 

dos pais nos primogênitos parece ter como uma das conseqüências um percurso 

escolar com menos sucesso para os mais jovens. 

Na família 1, a irmã mais nova é Luciana. Ela tem um percurso escolar com 

algumas interrupções, não contínuo, teve reprovações, mas chegou ao ensino 

superior. Mas o irmão do meio, Luiz, é aquele que, entre os três filhos, tem o menor 

grau de escolarização: o secundário. 

Na família 2, a irmã mais nova é Dorinha. Ela foi adotada pelos pais de Célia, 

ainda na cidade de Barreiros. Em vários momentos da entrevista, Célia só fez 

referência ao irmão mais velho, mas deixa claro que Dorinha foi criada como irmã 

tanto é, segundo ela, que alcançou um grau de escolaridade alto. Ela tem o superior 

completo em Pedagogia, diferentemente dos irmãos que fizeram Medicina. Podemos 

observar, portanto, que é um curso de menos prestígio do que o dos irmãos. A irmã 

do meio é Célia, que alcançou o maior grau de escolarização entre os irmãos - o 

doutorado que, no momento do depoimento, estava fazendo em antropologia. 

Diante do exposto, podemos observar o papel importante que desempenhou 

o irmão mais velho na vida tanto escolar quanto pessoal dos outros irmãos e da 

família. Foram eles que tiveram trajetórias escolares contínuas de sucesso e que 

gozam de um prestígio tanto na família quanto fora dela. Essa presença forte do 

irmão mais velho também foi observada por Setton (2005), pois os alunos por ela 

pesquisados dizem ter se valido das experiências desses irmãos e que foram muito 

influenciados por eles. 
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No caso da família 1, é como se Lúcia, por ser a mais velha, tivesse 

percorrido sua trajetória escolar de forma exitosa, sem interrupções e isso servisse 

de parâmetro para os outros e também para a sua mãe, que a escolheu para 

acompanhar os outros irmãos em relação à atividade escolar. É importante observar 

que há, nesses indivíduos, uma construção contínua de uma auto-estima positiva, é 

o que podemos observar com Lúcia a partir do momento em que ela mesma se 

autodenomina como referência nas famílias e na sua comunidade, e também em 

Célia, que diz que daria certo em qualquer coisa que escolhesse fazer.  

Também na família 2, o mais velho ocupava um papel principal. Para Célia, 

José sempre foi muito admirado por ela, que teve que conviver em toda a sua 

trajetória escolar com a referência de seu irmão ser reconhecido como muito 

inteligente. Além disso, ele foi a pessoa responsável em lhe apresentar muitas 

coisas boas em relação à cidade do Recife, quando nela vieram morar. Atualmente, 

ela reconhece que ele foi o responsável, também, por a ter apresentado ao curso de 

Medicina. Já os demais filhos, tanto os do meio quanto os mais novos, parecem ter 

vivido à sombra dos irmãos mais velhos. 

 

2.5 O papel da profissão dos pais na formação escolar dos filhos  

A profissão exercida pelos pais, muitas vezes, aproxima ou distancia os filhos 

da escola. Segundo afirma Galvão (2001), "(...) quando esses sujeitos exerceram, 

durante a maior parte da vida, ocupações �manuais� �assalariadas� �autônomas�" 

revelam �um maior grau de inserção na cultura escrita, ou conseguem permanecer 

por maior tempo na escola� (p. 84).
43 

                                                
43 Assim ocorre também no estudo de Gurgel (1998), em que uma boa parte dos pais dos jovens 

possuía profissão definida e se encontrava, no momento da pesquisa, inserida no mercado de 

trabalho. Muitas das profissões podem ser consideradas como profissões manuais, como por 

exemplo dona-de-casa, estofadora, motorista de ônibus, empregada doméstica, motorista de 
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Diante dos depoimentos das filhas, podemos observar, ao mesmo tempo, a 

negação e a afirmação dos pais em relação à continuidade dos filhos em suas 

profissões. 

De modo geral, as profissões dos pais dessas famílias podem ser 

classificadas como manuais. Na família 1, seu Edmilson é pedreiro e dona 

Conceição costureira e dona de casa. Na família 2, seu Robson é alfaiate e dona 

Célia bordadeira e dona de casa, só posteriormente ela se torna bibliotecária. 

Embora todas essas ocupações possam ser classificadas como manuais, elas se 

diferenciam em relação a vários aspectos. Ser pedreiro ou ser um alfaiate, nas 

décadas de 50 e 60, e até mesmo hoje, é diferente. O pedreiro trabalha, boa parte 

do tempo, ao ar livre, faz um esforço físico muito grande, normalmente não tem 

clientes fixos e se relaciona muito pouco com eles. Um alfaiate, por outro lado, 

sobretudo no período estudado, era considerado um artesão, trabalhava em um 

ambiente fechado, às vezes na sua casa ou em um local apropriado (a alfaiataria), 

não fazia muito esforço físico, possuía uma gama de clientes específicos, com os 

quais mantinha um relacionamento de relativa proximidade. Fazer uma roupa com 

um alfaiate era uma coisa de prestígio e para quem tinha recursos; sendo assim, sua 

clientela era constituída por uma classe de nível financeiro superior a dele.  

Nas famílias estudadas é bem forte e característico do pai o que podemos 

chamar de afirmação e continuação da herança, no sentido de Bourdieu. Parece-nos 

que o pai, nesse caso, tinha o desejo, às vezes explícito, de que o filho continuasse 

a sua profissão ou procurasse um ofício mais �palpável� e de retorno imediato do que 

                                                                                                                                                   
caminhão, padeiro, mecânico, pedreiro, lavadeira etc. Assim como no estudo de Viana (1998), em 
que os pais dos indivíduos estudados exerciam no momento da pesquisa, ou exerceram no 

passado, profissões predominantemente manuais. Como citado anteriormente, os trabalhadores 

manuais vêm se mostrando como um dos grupos profissionais dos pais desses indivíduos de meios 

populares que obtêm uma determinada longevidade escolar, como é o caso das duas famílias 

analisadas nesta pesquisa. 
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aqueles que a escolarização prometia. Podemos observar esse aspecto claramente 

na família 2, como já relatado anteriormente. Seu Robson, um certo dia, deu uma 

máquina de costura à filha Célia e almejou comprar uma casinha, lá em Barreiros, 

para o seu filho José, para que, quando casasse, tivesse seu lugar. Quando a mãe, 

dona Célia, argumentou que não queria essa profissão para os filhos, seu Robson 

contra argumentou dizendo que se ela quisesse ter filhos formados não deveria ter 

casado com ele, um alfaiate, e sim com uma pessoa de função superior. 

O desejo de comprar uma casa na cidade do interior onde morava, a máquina 

de costura como presente e a percepção de que isso seria a herança mais segura e 

concreta que poderia deixar para os filhos - uma profissão digna igual à dele - e não 

a instabilidade da formação escolar, nos parecem um desejo de continuação. 

No caso do pai da família 1, essa possível afirmação da herança pode ser 

observada, através dos depoimentos das filhas, pelo pouco esforço que fez para que 

os filhos estudassem. Ele não aparece como uma figura de permanente 

acompanhamento, que se preocupasse para que os filhos tivessem um nível escolar 

superior ao seu, que o ultrapassassem. Talvez, para ele, fosse indiferente se o 

projeto de escolarização desse certo ou não. Não ajudava muito, mas não dificultava 

na maioria das vezes, a não ser no fato, já explicitado anteriormente de, entendendo 

a importância que a escola tinha para determinada filha, no caso a mais velha, Lúcia, 

usava disso como ameaça: �se namorar, tiro da escola�. A escola parecia, assim, 

não ter muito valor para ele.  

Essa característica de afirmação e continuação da herança pelos pais 

também pode ser observada de outra forma. Na sociedade brasileira das décadas de 

50 a 70 os papéis familiares eram, de modo geral, bastante delimitados. Como era o 

papel do pai, diferentemente do da mãe, trabalhar fora e sustentar a família, ele, sim, 
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é que tinha noção de quanto isso custava, em esforço e sacrifício. A afirmação ou o 

desejo até inconsciente dos pais para que seus filhos seguissem suas profissões, ou 

mesmo tentassem uma carreira mais sólida e imediata, ocorria talvez pelo fato de 

que, se o chamado �projeto escolar� não desse certo, ao menos uma profissão digna 

eles teriam. O projeto em torno da escola é um processo longo e contínuo: era 

melhor ser pragmático. 

Mas nem tudo é só afirmação da herança, existiram também momentos em 

que a profissão desses pais possibilitou e facilitou uma continuidade na 

escolarização dos filhos. No caso da família 1, seu Edmilson, nas suas atividades 

como pedreiro, conheceu uma pessoa, dona Mirtes, que se tornou uma espécie de 

mentora da família em relação a muitos aspectos da vida, inclusive à escolarização 

dos filhos. Dona Mirtes tinha um nível financeiro e escolar maior do que a família de 

seu Edmilson, tornou-se madrinha da filha mais nova, Luciana. Ela teve um papel 

essencial na formação escolar dos filhos dessa família, o que veremos com maior 

aprofundamento no último capítulo. Outro aspecto positivo em relação à profissão do 

pai era a admiração que a filha mais nova, Luciana, revela sobre a profissão de 

pedreiro. Ela tinha um certo fascínio pelas plantas e os cálculos realizados pelo pai 

com a ajuda da irmã mais velha, Lúcia, para fazer o orçamento das construções, 

como já foi relatado. Admirava até o jeito sujo que o pai chegava em casa, e em 

função disso sempre desejou fazer engenharia para poder ajudar e trabalhar com o 

pai: 

 

(...) porque o meu pai era pedreiro e o meu sonho era trabalhar junto 
com o meu pai. (...) Desde pequena, meu pai, é desde pequena que 

eu queria ser engenheira, sabe, que eu achava bonito ele tá 

trabalhando lá, ele chegava todo sujo, e eu fazia poxa! Eu vou ser 

engenheira pra trabalhar com o meu pai. (risos).(...) (Luciana). 
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No caso da família 2, a profissão como alfaiate de seu Robson possibilitou 

que ele conhecesse alguns gerentes da Usina Central de Barreiros, o que, em 

determinado momento, possibilitou o acesso dos filhos ao Grupo Escolar da Usina, o 

que também poderemos observar no capítulo seguinte em que trataremos das 

trajetórias escolares dos filhos.  

Em ambas as situações, mas principalmente no caso de seu Robson, 

podemos caracterizar que as profissões exercidas, principalmente como alfaiate, 

possibilitaram que criassem uma espécie de capital social, que no momento preciso 

exerceu sua influência para obterem o que desejavam, ou seja, a aproximação de 

dona Mirtes, no caso da família 1, e o contato com os gerentes da Usina, no caso da 

família 2. Segundo Bourdieu (2002c), o capital social abrange uma �rede de relações 

duráveis�, na qual um determinado indivíduo está inserido, ou seja, são clubes ou 

grupos de profissionais que gozam de determinado prestígio em sociedade, que 

trocam informações, gentilezas, presentes, respeito entre si. O volume do capital 

social depende da extensão dessa rede de relações que consegue mobilizar. E 

foram os capitais sociais, que seu Edmilson e seu Robson, através das suas 

profissões, conseguiram mobilizar em momentos importantes da vida escolar dos 

filhos.  

As mães eram domésticas e ajudavam na renda familiar exercendo atividades 

em torno da costura e do bordado. Normalmente, essas atividades eram exercidas 

para as pessoas de sua própria comunidade. Esse tipo de atividade, que era 

realizada em casa, possibilitava o maior acompanhamento dos filhos, o que talvez 

tenha ajudado para que a figura da mãe se tornasse tão presente nesse processo. É 

na figura das mães, novamente, que podemos observar uma �negação da herança�. 

Trata-se de um trabalho realizado por elas para que os filhos não seguissem suas 
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profissões, nem as dos pais. Esse caráter de negação é revelado no momento em 

que as mães fazem esse papel de incentivo, apoio e acompanhamento na 

escolarização dos filhos, como já visto anteriormente. 

Na família 1, mesmo que a filha mais nova tenha aprendido a costurar muito 

bem, dona Conceição não deixou que isso interferisse na sua escolarização. Na 

família 2, isso também se torna claro, como revelado no depoimento abaixo, em que 

ela impede que o desejo do pai de estabilizar os filhos naquela realidade se realize 

vendo no investimento escolar a maior herança que o pai poderia deixar para os 

filhos:  

 

(...) Olhe, Robson, eu vou dizer uma coisa a você, eu não, não tive 

esses filhos, ela pra ser costureira e ele, eu acho que o dinheiro que 
você puder investir na educação deles é a maior herança que você 

pode dar a eles (...) (Célia). 
 
(...) Não, eu quero os meus filhos é com você, agora, formados.(...) 

(Célia). 
 

 

Além disso, em relação à família 2, é importante observarmos a profissão 

escolhida posteriormente por Dona Célia, a de bibliotecária. Ela fez um curso técnico 

de biblioteconomia, que por ser o primeiro na área, em Pernambuco, deu a essa 

profissão um status social que a diferenciou da profissão que exercia anteriormente, 

de dona-de-casa e bordadeira. 

Mas, mesmo assim, ela ainda continuou a ser dona de casa. A escolha pela 

profissão de bibliotecária e não por outra qualquer está provavelmente ligada à 

formação escolar dos filhos, o que é revelado no depoimento da filha Célia:  

 

(...) ela estabeleceu como meta que os filhos deveriam estudar, para 
isso ela teria que estudar (...) então ela, ela fez um curso intensivo de 

biblioteconomia, aliás, o primeiro que ocorreu em Pernambuco, teve 

uma duração de seis meses, oito meses. (...) Ela vinha de Barreiros, 
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fazia o curso em Recife, morava com os familiares dela os irmãos 

nesse período (Célia). 
 

 

Quando terminou o curso, dona Célia se tornou bibliotecária da Biblioteca 

Municipal de Barreiros. Quando se mudou para o Recife, ela conseguiu, com ajuda 

de familiares, um emprego na Câmara de Vereadores da cidade, chegando em 

pouco tempo a ser a bibliotecária do local. Como não existia curso superior em 

biblioteconomia, o curso intensivo que ela fez tornou-se equivalente a um curso 

superior. Desse modo, ela passou a ganhar mais do que o marido e a ajudar mais 

nas despesas da casa: 

 

(...) Ela ficou numa portaria, anotando quem chegava pra falar com o 
vereador, x y ou z, mas com um ano ela já estava na biblioteca da 

Câmara, quer dizer, ela construiu a caminhada dela. (...) Melhoraram 

financeiramente, (pausa) razoavelmente. Porque, como não existia o 

curso de biblioteconomia, aqui o salário dela passou a ser diferente 

de uma maneira respeitada, o que não era em Barreiros. Como não 

existia o curso com vestibular de biblioteconomia, quem tinha esse 
curso passava a ter os mesmos direitos de quem tivesse o curso 
superior. E aí o salário dela passou a ser um salário de curso 

superior, tanto é que nessa ocasião, em Barreiros, ela e ele dividiam 

as despesas, ou no bordado ou com o dinheiro ganho na biblioteca. 
Na rua dos Pescadores, os dois dividiam as despesas (...) (Célia). 
 

 

Todo o percurso profissional dessa mãe parece, assim, ter sido pautado pelo 

projeto de ajudar na progressiva escolarização dos filhos.  

Podemos observar que as profissões desses pais, guardando as suas 

especificidades, principalmente quando se considera o período estudado, podem ser 

consideradas como manuais: pedreiro, dona de casa, costureira; e também como 

manuais qualificadas que é o caso do alfaiate. Apenas dona Célia é que 

posteriormente fez um curso que se pode considerar, no período, como superior, 

exercendo assim uma profissão qualificada e reconhecida como tal na sociedade da 

época.  
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Diante disso, podemos observar que as profissões dos pais, de ambas as 

famílias, ajudaram em momentos importantes da vida escolar dos filhos. Essas 

profissões possibilitaram um determinado capital social, que no momento oportuno 

foi utilizado. Porém, em muitos momentos, pode-se observar o desejo desses pais, 

para que seus filhos seguissem suas profissões, o que pode ser analisado pelo 

papel de �provedor� ocupado por eles dentro da família. 

Na família 1, dona Conceição fez o possível para que os seus filhos não se 

tornassem �pedreiros� nem �costureiras�. No caso de dona Célia, da família 2, ela fez 

da sua própria caminhada profissional um acordo de negação dessa herança não 

escolar. Esse investimento contínuo realizado pelas mães em prol da longevidade 

escolar dos filhos, diferentemente dos pais, talvez se deva ao fato, já descrito 

anteriormente, de as mães não serem as mantenedoras do lar, tornando-se mais 

fácil acreditar em um projeto escolar que durasse anos para se concretizar.  

 

2.6 O papel da família na escolha da profissão dos filhos 

Consideramos que estas famílias trabalharam muito para a escolarização dos 

filhos: como será que isso se refletiu na escolha de suas profissões? Qual a 

influência dos pais? Foram escolhas espontâneas? 

Nas duas famílias estudadas, segundo os depoimentos, os pais nunca 

expressaram o desejo de que os filhos seguissem uma ou outra profissão, de forma 

direta, sempre os deixaram livres para essa escolha. Segundo Lúcia, até mesmo em 

virtude de sua mãe, naquele momento, não compreender o sentido de uma 

universidade e não ter a dimensão do que seria passar em num vestibular, não tinha 

como influenciar decisivamente nesse processo. Hoje, através do acompanhamento 

do percurso escolar desenvolvido pela filha, a graduação, o mestrado e o doutorado, 
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a mãe já compreende melhor e exerce uma certa influência na escolha da profissão 

e carreira, agora dos netos: 

 

(...) É, sempre deixou livre, né? Eu acho que minha mãe exerce hoje 

isso com os netos. Mas com a gente, é, nunca exerceu, de faça isso 

ou faça aquilo, não é? E depois minha mãe não compreendia, não 

é,vez ou outra ela se lembra disso. Quando eu cheguei que disse 
assim, que tinha passado no vestibular, aí ela disse: - Foi minha 
filha? Eu: -Foi. Pronto passei, não é, porque naquele momento o 

significado do vestibular pra ela não é o que ela tem hoje. Então ela 

não, não, entendia o que era passar no vestibular. (...). (Lúcia). 
 

 

Lúcia tinha no Direito e na Biblioteconomia os seus desejos profissionais. 

Porém, sua própria trajetória de escolarização a impediu que fizesse essas escolhas. 

No vestibular para o curso de Direito, precisava saber latim e filosofia e ela não tinha 

domínio de nenhum desses dois conteúdos. Já para o curso de biblioteconomia, 

precisava saber duas línguas e ela sabia muito pouco apenas uma; então, nem 

tentou. Podemos observar esses aspectos no depoimento abaixo: 

 

(...) quando eu fui fazer a seleção pro vestibular, então eu fiz o 

vestibular é eu queria fazer Direito, mas Direito precisava de latim e 

filosofia, eu não sabia nem uma coisa nem outra, portanto Direito não 

existia. Segunda coisa que eu gostaria, é Biblioteconomia precisava 

de duas línguas, né, e eu mal sabia uma, que era o francês (...) 

(Lúcia). 
 

 

A sua escolha pela carreira pedagógica veio, segundo ela, como uma prática 

que exerceu no percurso de sua própria vida. Não foi sua primeira escolha, mas 

afirma que �(...) Agora, ser professora, foi sempre a minha escolha. Por isso que, 

quando eu caí em Pedagogia, eu digo, eu caí, eu caí bem� (Lúcia). O exercício 

profissional como professora aconteceu desde muito cedo: por ser a mais adiantada 

de sua localidade, ela ajudava as outras crianças. Deu aulas particulares durante 

toda a adolescência e isso, segundo diz, a tornou professora: 
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(...) É, mas escolher ser professora veio muito cedo, muito cedo, né, 

mesmo. É eu não diria a vocação, não, não, não, porque eu digo até 

hoje eu já sei que a vocação é uma condição. Talvez minha própria 

condição de aluna oriunda de meios populares que se ensaiou muito 

cedo a ser professora, não é, então isso, não é, porque minha mãe 

não era, como eu lhe falei ela é semi-alfabetizada. Tinha uma prima 
na família que era professora, não é, que antes de mim tornou-se 
professora e pedagoga, mas não tinha essa essas referências assim 

pra (...). Tão próxima pra mim incentivar a ser professora, eu acho 

que foi muito mais desse exercício que eu própria vivi.(...) (Lúcia). 
  
(...) Daquilo que se tornou cotidiano, na minha vida ainda de menina, 
não é, de adolescente (...) (Lúcia). 

 

É interessante observar a construção da narrativa pela depoente que, hoje, 

encontra explicações �teóricas� para compreender a sua escolha profissional. 

Certamente influenciada pelo lugar que ocupa hoje � pesquisadora da área de 

educação -, atribui à vocação o significado de condição de possibilidade, diante do 

restrito leque de escolhas que tinha na época, como aluna �oriunda das camadas 

populares�. 

Luciana, irmã mais nova de Lúcia, também foi, de certa forma, barrada pelo 

vestibular na escolha da profissão que queria seguir, Engenharia. Diferentemente da 

irmã ela chegou a tentar e por muito pouco não conseguiu, como podemos observar 

abaixo: 

 

(...) Aí fiz o primeiro vestibular, que foi pra Engenharia Civil, obtive 

uma nota, que eu não esqueço nunca! Que foi 7,25. (...) E não 

consegui entrar, porque a nota que entrou foi 7,28. (...) Aí eu tive um 

trauma! Imenso, imenso! (...) Meu primeiro vestibular. Aí, com esse 

trauma de obter uma nota dessa e não ter passado, não ter sido 

classificada, me deu um trauma, e eu parei, passei uns dez anos sem 
estudar (Luciana). 
 

 

É interessante observar o fato de que a filha, por mais que admirasse o pai, 

almejava uma profissão superior à dele, com o maior grau de qualificação, embora 

pertencente ao mesmo ramo. Talvez o pai comentasse a importância do engenheiro 
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em uma obra ou talvez a menina já percebesse a valorização da família em relação 

à escolarização, construindo nela o desejo de, ao mesmo tempo, negar e afirmar a 

herança do pai. Segundo Bourdieu, �(...) rejeitar o pai real é aceitar, tomando-o por 

conta própria, o ideal de um pai que, por sua vez, se rejeita e se nega, fazendo apelo 

à sua própria superação� (2002b, p. 232).  

A influência na escolha da profissão que atualmente Luciana exerce veio 

primeiramente, segundo afirma, dos seus próprios filhos. Depois de dez anos sem 

estudar, Luciana casou, engravidou e decidiu: �vou fazer magistério, pra aprender a 

educar meu filho� (Luciana). Foi a princípio por essa motivação que Luciana fez o 

magistério descobrindo, logo em seguida, o que construiu, na narrativa de sua vida, 

como vocação: �Mas aí, abracei o magistério de um jeito e depois eu vi, que não era 

só pra criar o filho, não� (Luciana). Essa profissão, no entanto, havia atraído Luciana 

na infância, pois, em sua memória, havia um imaginário, naquele período, em torno 

da figura da professora: 

 

(...) Naquele tempo, professora não casa e eu queria casar e não 

queria ser professora. Aí eu já estava casada, já tava grávida, eu 

disse não, agora eu vou fazer o magistério.(...) (Luciana). 
 
 

Depois, Luciana fez a graduação em Letras. Nesse momento, a irmã mais 

velha, Lúcia, já era professora e isso, de alguma forma, deve ter influenciado 

Luciana nessa escolha, na medida em que era a irmã mais velha e uma referência 

na vida pessoal de Luciana.  

No caso da família 2, Célia diz que seus pais nunca expressaram nenhum 

desejo profissional para seus filhos seguissem: o único desejo da sua mãe era 

�formar os filhos�, não importava qual fosse a profissão. Hoje, ela afirma que 

�analisando o passado�, a influência do irmão foi muito forte, em muitos aspectos de 
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sua vida, sendo assim, reconhece que deve ter sido por influência dele que escolheu 

Medicina. José já tinha entrado no curso de Medicina e como o irmão mais velho 

sempre foi uma referência em sua vida, então ela não teve dúvidas em seguir a 

mesma profissão.  

 Sendo assim, segundo os depoimentos, os pais parecem não ter influenciado, 

pelo menos diretamente, na escolha profissional das filhas. Somente Luciana é que 

teve na figura profissional do pai, uma primeira grande influência na escolha da 

carreira a seguir. Escolheu, no entanto, uma profissão mais qualificada do que a de 

pedreiro, a de engenheira. Não ter passado no vestibular para engenharia, por tão 

pouco, ocasionou um trauma, que fez, além de outros fatores, Luciana interromper 

por um longo tempo os estudos. Ela dedica a influência de seus filhos à sua volta 

para a escola, inclusive a escolha pelo magistério. 

 Infelizmente não dispomos de dados suficientes para analisar como se deu a 

escolha de José pela Medicina. No que se refere à Lúcia, ela parece ter escolhido o 

curso de Pedagogia porque era o curso para o qual ela teria condição de prestar o 

exame do vestibular, pois as suas primeiras escolhas não puderam se concretizar 

pela necessidade do domínio de determinados conteúdos que ela não possuía. 

Parece-nos que os irmãos mais velhos exerceram uma influência muito forte 

na escolha profissional dos mais novos. Acreditamos que isso talvez se deva ao fato, 

já mencionado antes, desses filhos representarem uma figura de referência positiva 

dentro do contexto familiar e serem para os demais filhos um exemplo a seguir.  

 

2.7 A divisão das atividades domésticas  

Dentro da atividade familiar, principalmente nos meios populares, há uma real 

necessidade de manutenção da organização da casa e, conseqüentemente, de uma 
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rotina de atividades no dia-a-dia doméstico
44. Como as famílias estudadas só 

podiam, para isso, contar com seus membros, não contando com uma pessoa de 

fora da família que auxiliasse, a organização da casa é rememorada como 

necessária para o bem estar da família. Em relação a esse fator só observamos 

esses aspectos nos depoimentos das filhas da família 1, não tendo sido observado 

no depoimento da filha da família 2. No caso da família 1, essa distribuição da 

atividade doméstica era também fundamental para que a mãe tivesse tempo para 

trabalhar, como é relatado por Luciana: 

 
(...) nós não tínhamos empregada, éramos nós que fazíamos tudo e 

que tínhamos também o tempo de estudar. (...) Os três (...) Tudo 

dividido, era, porque senão a minha mãe não podia costurar. 

(Luciana). 
 

 

Sendo assim, era necessário que essas atividades fossem bem divididas 

entre seus membros. Dentro dessas famílias analisadas existia um papel específico, 

muito bem definido, para cada um dos filhos nas atividades domésticas, ou seja, 

havia uma rotina diária muito bem dividida entre as atividades domésticas e 

escolares. 

Na família 1, Lúcia e Luciana lavavam os pratos. Quando Luciana ficou maior 

também costumava ajudar nas costuras da mãe e Luiz colocava e tirava a mesa do 

almoço e do jantar, além de entregar as costuras e ajudar a mãe nas compras do 

mês. 

 

(...) Ele também tinha a tarefa, lá em casa as tarefas eram divididas. 

Ele botava a mesa, era a tarefa dele, botar a mesa, tirar a mesa 
ajudá-la a ir fazer as compras, não é? Como ela costurava, entregar a 

costura. Luciana era mais chegada à costura; quando ela já tava 
grandinha, pequenininha não, e quando já era grandinha era lavar os 

pratos, então lavar os pratos era tarefa da gente, minha, que era a 

                                                
44 Como também foi observado por Lahire (1997). 
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mais velha, não é? Mas sempre todo mundo teve tarefa dentro de 

casa (...) (Lúcia). 
 

 

Podemos observar, através dos depoimentos, que esse tipo de rotina, 

constituída por um planejamento da família que define a divisão das atividades 

domésticas, acontece também com as atividades escolares. Isso se tornou tão forte 

e aconteceu na vida das entrevistadas de forma tão sistemática que, nos 

depoimentos, relatam com facilidade a ordem com que isso era realizado: �(...) a 

disciplina começava almoçar, lavar os pratos, então não tinha essa história de 

brincar, não é, lavar os pratos (...)� (Lúcia). 

A organização que envolve uma casa pode simbolizar para os filhos uma 

organização de vida. Os meios populares, por estarem mais próximos dessas 

atividades domésticas, tornam esses momentos muito importantes, tanto de união 

entre a família, como de uma organização e divisão de atividades.  

Intencionalmente, essa �disciplina� poderia ser realizada como um trabalho 

exercido pelos pais, principalmente pela mãe, com os filhos, para que essa �ordem e 

regularidade� que simbolizam também uma boa família, como foi dito anteriormente, 

fossem incorporadas pelos filhos. Os filhos levariam, assim, essas atitudes para a 

vida e, principalmente, para o âmbito escolar: a responsabilidade na divisão das 

tarefas, a ordem e a seriedade em suas realizações, ou seja, como afirma Lahire 

(1997, p. 26), �pôr ordem em casa é uma outra maneira de pôr ordem nas suas 

idéias�. 

 

2.8 A disciplina escolar doméstica diária  

As duas famílias estudadas pareciam criar hábitos e uma rotina bem definida 

entre as atividades domésticas (descritas acima) e as atividades escolares, que 
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tinham como finalidade o sucesso escolar dos filhos. No caso da família 1, em que 

os pais têm um baixo grau de escolarização, a mãe, mesmo que intuitivamente, 

compreendia a importância de incentivar, acompanhar e sistematizar diariamente as 

atividades escolares dos filhos. Na família 2, em que os pais têm um grau de 

escolarização maior, pareciam saber a importância da disciplina e de uma rotina de 

estudo para o desenvolvimento intelectual dos filhos. Mesmo balanceando as 

diferenças em torno da intencionalidade dessas atividades, as duas famílias criaram 

estratégias ou procedimentos idênticos para desenvolver o acompanhamento 

escolar dos filhos. 

Nos estudos de Viana (1998) e Gurgel (1998), é bastante freqüente esse 

permanente acompanhamento da família em relação à trajetória escolar dos filhos. 

Segundo eles, um bom e contínuo diálogo familiar, em que os pais diariamente 

perguntam sobre o dia escolar dos alunos, os problemas, os avanços, se tem 

deveres a realizar (mesmo que não compreendam todos esses aspectos, tentam 

ajudar de diversas formas como: pedir para o filho relatar como a professora mandou 

fazer, verificam principalmente a caligrafia, mandam refazer a tarefa se a letra não 

estiver bonita, passam cópias de textos etc.), como uma forma de controle e 

acompanhamento da vida escolar dos filhos, parecem influenciar positivamente no 

sucesso escolar dos filhos. 

As famílias 1 e 2 faziam disso uma rotina diária que, com o passar do tempo, 

os filhos incorporaram. O valor da escola era tão grande que, em casa, teria que se 

seguir um ritual e tudo só acontecia depois que as atividades escolares estivessem 

prontas e os conteúdos escolares do dia estivessem estudados. 

A hora de estudar vinha antes de qualquer atividade em casa. Era a primeira e 

mais importante atividade do dia. Era como se fosse um trabalho. As atividades 
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escolares não eram vistas como coisas complementares, e sim, uma obrigação. 

Esse momento era diário e durante todo o processo de formação escolar dos filhos o 

estudo tinha uma hora certa e específica para acontecer, como podemos observar 

no depoimento: 

 

(...) Aí, é, nós chegávamos, almoçávamos, tomava banho essa coisa 

toda e tinha aquela hora de chegar e sentar na mesa (...) e estudava 
de x horas a x horas que eu não sei te precisar (...) (Célia). 
 

 

Esse era o momento de fazer as tarefas escolares. Mesmo quando elas não 

existiam, era o momento de estudar as matérias ou organizar as atividades:  

 
(...) Mesmo que não tivesse dever, significava sentar, olhar o livro, 

organizar, não é (...) tem dever? Tem. Então fazer o dever para 

depois ir brincar. Não tem dever? Não, não tem, mas vai estudar 

assim mesmo (...) (Lúcia). 
 

 
Isso foi observado por Gurgel (1998) que, independentemente do gênero, 

todos os jovens entrevistados por ele dedicam parte do tempo de suas rotinas diárias 

para fazer suas tarefas da escola, em horários específicos.  

Um local único e determinado para o estudo dentro da rotina dessas famílias 

também era definido: a principal mesa da casa. Era nela e não em um lugar à parte, 

feito especificamente para estudar, que eram realizados esses momentos de estudo. 

A mesa às vezes ficava na cozinha, às vezes ficava na sala, mas era a mesa que 

servia para tudo, em que a família conversava e também fazia as refeições:  

 

(...) É pra tudo, né. A mesa de tudo. A casa da gente era assim, uma 
casa grande, não é, nós tínhamos a sala, não é, e tínhamos a 

cozinha, então a mesa, a gente tem esse costume até hoje, a mesa é 

o lugar que a gente fica em torno dela, não é, na minha casa continua 

sempre isso onde é que se estuda? Se estuda na mesa da cozinha. 
Que não é a mesa de junto do fogão, é a mesa que a gente senta, 

que a gente come, que a gente faz tudo isso.(...) (Lúcia). 
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Também na família 2, a mesa era o local determinado para a realização das 

tarefas escolares: 

 
(...) Aí, é, nós chegávamos, almoçávamos, tomava banho essa coisa 

toda e tinha aquela hora de chegar e sentar na mesa, era na mesa! 
De jantar, na mesa de comida e botava os livros todinhos lá (...) 

(Célia). 
 

 

Normalmente, e estrategicamente, a mesa ficava sempre no campo de visão 

das mães, para que, enquanto ela desenvolvesse suas atividades domésticas, 

pudesse acompanhar as atividades dos filhos: 

 

(...) a gente tinha uma mesa na sala, era, era uma mesa na sala, né, 

a mesa ficava assim no canto e era naquela mesa. Muitas vezes 
minha mãe lá na máquina costurando e a gente na mesa fazendo as 

tarefas da gente. (...) (Luciana). 
 
(...) Só discretamente, quer dizer, ela dava uma passada e sacava se 

a gente tinha fechado o caderno e tava olhando pro mundo ou tava 
fazendo estrelinha, entendeu? (...) (Célia). 
 

 

Tanto o tempo quanto o local específico para o estudo tornaram-se um hábito 

tão forte nas famílias que, no caso da família 1, segundo Lúcia, é passado de 

geração em geração:  

 

(...) É pra tudo, né. A mesa de tudo.(...) Os netos também seguiram 

essa mesma coisa, não é, quer dizer, ela também foi, é, monitorá-los 
o estudo também dos netos, então o mesmo habito que ela teve 

comigo, a mais velha, teve com eles teve com os netos (...) (Lúcia). 
 

 

No caso da família 1, Lúcia chega a vincular a sua disciplina intelectual a essa 

rotina de atividades na mesa da cozinha no seu período escolar, como podemos 

observar no depoimento abaixo: 
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(...) eu digo o que eu acho, digo eu não posso dizer com muita 

profundidade. Mas acho que a minha disciplina intelectual nasceu na 
mesa da cozinha da minha casa, não é, por essa obrigação que a 

gente tinha de estudar (...) (Lúcia). 
 

 Como já referido em outras partes deste trabalho, certamente o fato de Lúcia 

ser, hoje, professora e pesquisadora da área de educação, contribui para que 

reconstrua suas memórias buscando dar-lhes coerência, encontrando em fatos 

aparentemente banais sentidos que explicariam sua atual posição no mundo.  

Nas duas famílias, essa disciplina poderia ser melhor potencializada quando 

esse momento diário e específico de estudo é incentivado em forma de prêmios 

diversos, ou seja, quando a tarefa era feita em troca de recompensa: brincar, ir ao 

cinema, entre outros:  

 

(...) Nós éramos estimulados a isso, e evidentemente que isso se 
incorporou. Mas é, no início, o condicionamento foi através de 

técnicas positivas, por exemplo: �- Se durante a semana eu não 

precisar lembrar a hora de estudar domingo tem direito ao matine, no 
cinema, entendeu? (...) (Célia).  
 
(...) Cumprido? Então tá aqui, vá pro matiné porque você essa 

semana foi brilhante! Não precisei nem mandar e observei que só se 

levantou quando fez o dever.(...) (Célia).  
 
(...) tem dever? Tem. Então fazer o dever para depois ir brincar. (...) 

(Lúcia). 
 

 

Em ambas famílias essa rotina diária específica para o estudo foi incorporada 

pelos filhos, chegando a momentos, principalmente na adolescência, em que a mãe 

não precisava mais mandar nem perguntar se havia atividades escolares. Essa 

rotina já estava tão forte nos filhos que agora parecia acontecer naturalmente. 

Algumas vezes ainda contava com o monitoramento das mães, mas agora de forma 

menos intensiva:  
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(...) Olhe, quando éramos pequenos era sempre assim, mas depois 

que a gente cresceu aí que cada um que tinha seu horário de estudo, 
não é? (...) O seu ritmo de estudo era, aí nós já tínhamos o hábito de 

estudar aí não era preciso mais mãe estar forçando a barra, né, mas 

aí ela sempre tava de olho. (...) (Luciana). 
 
(...) Nós éramos estimulados a isso e, evidentemente, que isso se 
incorporou.(...) (Célia).  
  
(...) E depois isso se perdeu, porque não era mais necessário, 

evidentemente que com dezesseis, dezessete, quinze anos, não 

precisava de mais isso, e nem ela passava por perto.(...) (Célia). 
 

 
A rotina bem definida, em que as atividades escolares tenham um caráter 

fundamental; um momento diário e específico para a realização dessas tarefas; a 

mesa como o local único de estudo (sempre no campo da visão da mãe); o 

acompanhamento materno contínuo; a rotina bem realizada em troca de 

recompensas; tudo isso é visto nessas famílias de uma forma contínua e 

permanente que em determinado momento seus filhos incorporaram. Todos esses 

aspectos podem ser considerados como especificidades dessas famílias, 

principalmente em um período histórico tão distinto do nosso, em que as discussões 

em torno da escolarização não eram nem de longe o que podemos observar hoje, 

até pela falta de meios de comunicação de massa, como por exemplo a televisão, 

cujo acesso no período ainda era muito restrito. É comumente falado que, nos meios 

populares, como afirma Zago (2000)45 �(...) as crianças, no mais freqüente das 

vezes, não têm o seu dia organizado em torno das atividades escolares. Com o 

acompanhamento regular nos deveres de casa (...) estratégias comuns aos estratos 

médios da população� (p. 24). As famílias estudadas, contrariando as estatísticas e o 

conceito acima citado, tinham, sim, uma rotina muito bem dividida, que girava em 

                                                
45 Texto que faz parte da coletânea realizada por Nogueira e outros (2000). Nesse capítulo, intitulado 

�Processos de escolarização nos meios populares � as contradições da obrigatoriedade escolar�, a 
autora procura mostrar as condições objetivas, as práticas e os significados, atribuídos à 

escolarização, assim como o caráter heterogêneo e não-linear dos percursos escolares nos meios 
populares (p. 13). 
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torno das atividades escolares dos filhos, com o permanente acompanhamento 

familiar.  

Nas duas famílias, em todo o desenvolvimento dessa disciplina escolar, 

podemos observar o acompanhamento e monitoramento das mães. Elas é que 

guiavam o processo, supervisionavam e é a elas que os filhos se referem ao falar da 

construção dessa disciplina. Essa disciplina diária aparece também no estudo de 

Lahire (1997) no que ele denomina como �ordem moral doméstica�. Segundo ele, em 

casa, os pais podem exercer um controle direto sobre a escolarização dos filhos, ou 

seja, proibindo e limitando saídas, sancionando notas baixas, assegurando que as 

atividades sejam feitas, entre outros aspectos, evitando assim que os filhos se 

desviem da escola. 

Esses filhos das famílias 1 e 2, por crescerem nesse universo familiar que 

podemos considerar como organizado e sistematizado, adquirem, até mesmo sem 

perceber, métodos de organização, estruturas cognitivas ordenadas e predispostas, 

como afirma Lahire, a �funcionar como estruturas de ordenação do mundo� (1997, p. 

27), assim como o mundo escolar. 

Podemos, com a análise dessa rotina, observar que, como afirma Setton 

(2005), �(...) mesmo tendo baixo capital cultural, a transmissão de uma outra forma 

de valorizar o trabalho escolar deve ser considerada� (p. 82). Podemos considerar 

essa valorização do trabalho escolar como condições positivas de que ambas as 

famílias dispunham para trabalhar o capital cultural que era trazido da escola, e eram 

efetivamente absorvidos por esses filhos. 

 

2.9 O acesso a materiais escritos e hábitos de leitura e escrita 

O acesso a materiais impressos e manuscritos vem se mostrando, em alguns 

estudos, como por exemplo, Hébrard (1996), Galvão (2001), Ginzburg (1987), Lahire 
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(1997) entre outros, como um dos fatores importantes para a maior ou menor 

inserção de indivíduos na cultura escrita, ou para a maior permanência dos mesmos 

na escola. A familiaridade com a leitura é de grande importância para o sucesso 

escolar de alguns indivíduos
46. Para Hébrard (1996), além da maneira como um 

indivíduo lê, é ainda mais importante entender o papel ocupado pelo ensino da 

leitura em nossa sociedade, e este ensino muitas vezes despreza aqueles indivíduos 

que aprendem de uma maneira diferente, ou que praticam uma leitura reflexiva e 

crítica e não passiva diante de um livro. Como ele afirma, 

 

(�) as políticas de alfabetização, quaisquer que sejam, guardam um 

otimismo pedagógico inabalável: elas conhecem apenas uma 

modalidade, universal, da leitura, aquela que, por sua transparência, 

permite ao livro, pura mensagem, transformar a cera mole que 
imaginamos ser o leitor. Nesse sentido, ensinar a ler a um grupo 
social até então analfabeto, é apresentá-lo ao poder, com direito 
infinito, do livro. Apenas ele pensamos, poderá destruir os modelos 

antigos, crenças ou superstições, no próprio coração dos quadros 

sociais que asseguram sua permanência (p. 36). 
 

 

Na nossa pesquisa, os dados mostraram que ter ou não ter acesso a esses 

tipos de materiais de leitura parece nem sempre interferir diretamente na 

longevidade escolar dos filhos. As famílias estudadas tinham acesso à leitura e à 

escrita de uma forma diferenciada. 

Em relação à circulação de livros na família 1, eram predominantes os livros 

escolares. Na memória das filhas, os manuais didáticos eram a única presença da 

leitura na família: 

 

(...) Era só da escola, era. Livros? Só na escola mesmo. A gente só 

tinha aquele livro tradicional, né, o livrinho que a gente levava e que 

minha mãe tinha um cuidado, com os livros da gente, era tudo bem 

encapadinho, tudo direitinho.(...) (Luciana). 
                                                
46 Segundo Lahire (1997), �(...) a leitura em voz alta de narrativas escritas, combinadas com a 

discussão dessas narrativas com a criança, está em correlação extrema com o �sucesso� escolar 

em leitura� (p. 20). Essa prática pode ser observada, a seguir, no que se refere à família 2. 
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(...) Tem revistas em casa? Tem revistas, tem jornais? Não.(...) 

(Lúcia). 
 

 

Além dos livros escolares, �livrinhos� foram citados por Lúcia, que pertenciam 

a seu pai e, de vez em quando, circulavam na casa. Esse objeto era tão raro que 

isso até hoje marcou a depoente: 

 

(...) às vezes, engraçado, um tempo desses, eu peguei um livrinho 
antigo de pai, é, às vezes, né, passava um livrinho assim, que pai 

tinha, mas a gente não tinha esse material didático em casa, porque 

os dois não tinham história de escolarização.(...) (Lúcia). 
 
 

É verdadeiramente a escola o universo da cultura escrita para a família 1. Ela 

é o lugar específico para os saberes pedagógicos, é com a ajuda dos materiais 

escolares que essas famílias se aproximam da cultura escrita. 

A quase ausência de leitura nas casas de famílias de meios populares 

também foi observada no estudo de Gurgel (1998) tendo, entre as 18 famílias que 

entrevistou, apenas uma referência a material de leitura: trata-se de um dos jovens 

com 14 anos que gosta de �passar o tempo lendo quadrinhos e poemas�. 

É importante observamos que, nos anos 50, provavelmente pela falta de 

opções de lazer, lia-se mais; o livro era uma ocupação costumeira, como afirma 

Barroso (1998), porém essa prática era atribuída a setores médios da sociedade, as 

camadas mais intelectualizadas. Apesar de a família 2 não fazer parte 

estatisticamente desse quadro, o livro era bastante utilizado em seu interior. 

Clássicos da literatura infantil, como Monteiro Lobato, e escritores como Machado de 

Assis, além de enciclopédias, faziam parte da vida da família, ainda antes de dona 

Célia fazer o curso de biblioteconomia: 
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(...) Bem antes, bem antes, bem antes, a sala de visita tinha, na sala 
de visita da casa tinha duas estantes, onde tinha uma é uma 

enciclopédia Jackson tinha as obras de Machado de Assis, de José 

Lins do Rego, de Eça de Queirós, de que eu me recordo, de alguns 

autores franceses traduzidos e tinha também uma prateleira de livros 

para crianças e adolescentes, Poliana, Poliana Moça, é Monteiro 

Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Tesouro da Juventude e eu me 
lembro! (...) (Célia). 
 

 

A presença dessas leituras clássicas consideradas legítimas nos remete a 

observar, como afirma Setton (2005), o que falava Bourdieu ao considerar que entre 

os grupos populares existe uma disputa pela cultura legítima que, mesmo não sendo 

esse tipo de leitura comumente associada a pessoas de meios populares, esta 

família, sabendo de sua importância, fez questão que esses bens culturais fizessem 

parte do crescimento dos filhos. 

Na família 2, existia até uma lógica de organização dos livros em casa: os 

livros infantis, aqueles que as crianças poderiam ler, ficavam separados dos livros de 

adulto, os quais os filhos eram proibidos de ler: 

 

(...) Meu irmão era mais velho do que eu, uns quatro ou cinco anos, 

onde ela dizia: - Olhe daqui pra cima não pode ler, porque é para 

adultos, daqui pra baixo pode ler. Eu mais é (pausa) mais, (...) mais 

encantada pela transgressão, eu li Menino de Engenho quando meu 

irmão era proibido de ler.(...) (Célia). 
 

 

Provavelmente o fato de a depoente, atualmente, ter clareza sobre a 

importância da leitura na formação de um indivíduo e quais são as obras literárias 

consideradas importantes que tornam seu leitor �legítimo�, conforme Hébrard (1996), 

a faça enfatizar mais a presença desses livros em sua formação. Mas é visível 

também que os objetivos de escolarização dos filhos que sua mãe tinha, aliados ao 

seu gosto pela leitura, fizeram com que fosse criado, em sua casa, esse ambiente 

propício à leitura.  
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Em relação aos materiais escritos que circulavam nas duas famílias há 

também uma grande diferenciação. O próprio grau de escolarização dos pais talvez 

explique, pelo menos em parte, a presença forte do livro não escolar na família 2, e a 

sua quase inexistência na família 1. A profissão escolhida por dona Célia também a 

diferencia da outra: a sua paixão pelos livros e o gosto pela leitura a fez escolher a 

ocupação de bibliotecária.  

Além da existência de livros em casa, foi objetivo da pesquisa observar se 

eles eram efetivamente lidos e de que maneira as famílias realizavam essa prática. 

No caso da família 1, os depoimentos revelam que essas práticas eram bem 

mais vividas na escola, como poderemos observar no capítulo seguinte. Em casa, 

parece que a leitura �desinteressada� vinculada ao prazer era inexistente. A leitura 

estava sempre relacionada aos exercícios escolares, como podemos observar 

abaixo: 

 

(...) A minha casa não foi esse ambiente de propiciar essas 

possibilidades de leituras a não ser aquilo que a escola garantia (...) 

(Lúcia). 
 

 

Porém, um dos exercícios de prática da escrita foi revelado no depoimento da 

filha mais velha, que o reconheceu como parte do cotidiano da família. Desse 

exercício participavam ela e seu pai, sob os olhares da irmã mais nova. O pai da 

família 1, como já foi citado, era pedreiro e, como tal, necessitava fazer orçamentos 

e plantas para a construção de casas. Embora soubesse escrever, normalmente ele 

guardava-os �na cabeça�, até que a filha mais velha, Lúcia, aprendeu a ler e 

começou a escrever para ele: em um primeiro momento à mão e, depois, com uma 

máquina de datilografia:  
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(...) por exemplo, eu que fazia o orçamento de pai, quando comecei a 

escrever, quer dizer, em vez dele guardar o orçamento na cabeça ou 

rascunhar, que pai tinha, até escrevia tudo direitinho, mas não usava, 

não é, agora quando eu comecei a escrever, então, era eu que fazia, 

o orçamento dele, dos trabalhos dele, quando ele pegava um 

trabalho, então eu escrevia o orçamento. Do mesmo jeito que fazia, o 

resumuzinho dos pagamentos, né, então, minha, meu primeiro uso 
social foi pra isso. Do mesmo jeito que a máquina de datilografar 

ficava muito a serviço de fazer o orçamento dele, eu já não fazia mais 

o orçamento à mão pra ele, já fazia orçamento datilografado.(...) Dizia 

assim, é, uma alvenaria, não é, então dizia tantos metros de parede, 

tantos metros quadrados, pintura, massa lisa, massa corrida, então, 

aí ele ia dizendo e eu ia fazendo a listinha pra ele. (...) (Lúcia). 
 

Não, o orçamento, ele ia e apresentava esse orçamento.(...) Hum. Ele 

ditava, não é, então esse era o uso social, não é, que eu fazia da 

escrita, no momento de escrever as minhas coisas, de escola, é 

escrevia também, isso, não é, notinha de compras e notinhas de 

orçamento de construção (...) (Lúcia). 
 
 

Como já citado anteriormente, essa prática era observada com muita atenção 

e admiração pela filha mais nova, que objetivava, ao crescer, também fazer aquela 

atividade.  

Essa prática cotidiana de fazer orçamentos para ajudar no trabalho do pai 

aproxima-se do papel que Lahire (1997) atribui à realização de algumas atividades, 

que englobam o planejamento da família, feitas de forma escrita, como agendas, 

lista de compras, entre outros, que ajudam efetivamente na escolarização. Nesse 

caso é um apoio que a filha dá na profissão do pai, mas não deixa de ser uma 

atividade de planejamento e organização, que deve ter ajudado na escola. 

É importante salientar também que, como pode ser observado nos 

depoimentos acima, Lúcia, ao utilizar o termo �uso social� associado a uma prática 

cotidiana nos revela um discurso típico de uma pessoa da área acadêmica que 

construiu a sua narrativa, reelaborando muitas vezes as práticas vividas ao longo de 

sua infância que a possibilitaram chegar aonde chegou.  

No caso da família 2, essas práticas de leitura e escrita eram quase sempre 

proporcionadas pela mãe. Considerada pela filha como uma �ávida leitora� fazia com 
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que o pai, um �ávido ouvinte�, participasse dessas práticas, tendo como objetivo, 

segundo Célia, tornar os filhos �pequerruchos ávidos influenciáveis�. A leitura era um 

gosto pessoal da mãe que, segundo a filha, era transmitido aos filhos de uma forma 

muito inteligente, sem pressão. Ocasionalmente, ela introduzia nas conversas a 

curiosidade sobre determinado livro que os filhos tinham lido e, a partir daí, fazia 

algumas discussões: 

 

(...) Gostava muito de ler e de uma maneira muito inteligente 
transmitia ou influenciava, não é, transmitia, é influenciava a mim e a 

meu irmão e a minha irmã, o hábito da leitura e por aí vai.(...) (Célia). 
 
 (...) eu me lembro de que é (pausa) a gente era solicitado, vez ou 

outra, isso não era uma sistemática antipática, tenho que fazer, mas 

uma vez ou outra, o foi que você achou de tal livro? (...) Ela e ele meu 

pai ficava atento, sabe, e e questionava e fazia perguntas, sabe: -Ah! 
E essa história de... Como é? Como é essa história de �Emília no 

País da aritmética?� Eu quero ler esse livro. Aí ele lia também, 

entendeu, quer dizer, então não era ler por ler como se assiste novela 

por assistir, era uma coisa que, não havia um negócio chato, não a 

gente essa semana todo dia vai se sentar pra ver que livro leu o que 
achou, o que, não (...) era isso não. Era aquela coisa frouxa na mesa, 

num dia de domingo, num jantar, tá entendendo?(...) (Célia). 
 

 

Sua mãe, segundo Célia, também era a responsável pelo envolvimento do pai 

com os livros: 

 
(...) Mas ele e ela tinha uma relação muito maravilhosa, e eu tenho a 

impressão que nesse relacionamento ela, por osmose, por passava 

as coisas pra ele, ela lia um livro, contava pra ele, discutia com ele, 
um romance que eu tô falando, um romance, Eça de Queiros, 

Machado de Assis. Ela era uma ávida leitora. E ele me parece um 

ávido ouvinte (...) (Célia). 
A leitura e discussão de um livro em família, sobretudo em se tratando de um 

clássico, é um comportamento típico das classes médias, que compreendem a 

função que a leitura exerce na construção de um indivíduo. A família 2, embora 

pertencente às camadas médias, revela, assim, uma forte tendência à 
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intelectualidade. Podemos observar que realizar leituras legítimas não era 

prerrogativa apenas de segmentos privilegiados, mesmo no período estudado. 

Atualmente, Célia relaciona esse hábito de leitura, que se iniciou na infância 

pela influência da mãe, como um dos fatores que ajudou na sua escolarização. É por 

esse hábito que ela acredita que se sairia bem no que escolhesse profissionalmente, 

principalmente hoje, quando está no campo das Ciências Humanas, Antropologia, 

que é bastante diferente da Medicina. Esse gosto pela leitura que Célia diz ter 

herdado da mãe pode se configurar como um certo capital cultural. A prática 

cotidiana que circundava essa família propiciou, pelo que parece, uma boa 

transmissão desse capital caracterizado pela leitura.  

 Assim, podemos observar que, na família 1, a presença de livros e as práticas 

de leitura se restringiam, quase sempre, a livros escolares, ou seja, a escola é que 

representou mais efetivamente o mundo da leitura e da escrita. A presença de outros 

materiais de leitura era tão rara que ficou marcada na memória de Lúcia. A escrita de 

orçamentos com seu pai se caracterizou como uma prática de escrita cotidiana em 

parte de sua juventude.  

 Já na família 2, a aproximação foi feita primeiramente dentro do âmbito 

familiar. A presença de livros diversos sempre foi constante; de acordo com o 

depoimento, a mãe era uma forte impulsionadora da leitura e do diálogo sobre eles. 

Por essa prática familiar em relação aos livros e às leituras, é que Célia atribui ter 

dado certo em sua vida escolar ter se tornado uma pessoa comunicativa.  

Podemos observar que mesmo se tratando de duas famílias de meios 

populares, as relações com a leitura e a escrita se diferenciam entre si. Tudo indica 

que, nesses casos, a formação profissional dos pais tenha tido esse peso 

diferenciador, ou seja, não podemos esquecer que principalmente a mãe da família 2 
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tinha como formação biblioteconomia, e mesmo antes já cultuava uma paixão pelos 

livros.  

As pesquisas realizadas por Lahire (1997) têm mostrado que, apesar de 

tendermos a ver as classes populares como homogêneas, existe uma diversidade 

das relações de tais classes com a escrita, o que se pode observar na medida que 

descrevemos as diferenças entre essas duas famílias. O autor afirma que 

 
Por detrás da similaridade aparente das categorias socioprofissionais, 

talvez se escondam diferenças, abismos sociais na relação com a 

escrita, diferentes freqüências de recurso a práticas de escrita e 

leitura, diferentes modos de representação dos atos de leitura e de 

escrita, diferentes sociabilidades em torno do texto escrito (p. 20). 
 

 

 A questão não se limita, como afirma Lahire (1997), à presença ou não de 

práticas de leitura em casa; o que é importante é saber se essas práticas foram 

vividas de forma negativa ou positiva, e se essas práticas se aproximam da 

modalidade de uso do escrito feito pela escola. No caso das duas famílias, seja em 

casa ou na escola, seja com a forte presença de livros clássicos, seja com os livros 

escolares ou com listas de orçamento, essas recordações surgem nos depoimentos 

como práticas positivas e que as incentivaram e ajudaram na vida escolar. 

 É importante observar, como afirma Viana (2005), que cada família teve 

práticas socializadoras, muitas vezes distintas, para trabalhar a escolarização dos 

filhos. É necessário descrever essas práticas em cada família, segundo a autora, 

 

Sobretudo nas brechas, a serem exploradas, de suas diferenças 

internas-, podem ser vislumbradas pistas para identificação de formas 

específicas de presença das famílias na escolarização dos filhos (...) 

(VIANA, 2005, p. 121). 
 

 

A família e sua organização, os preceitos morais, práticas, conceitos de vida, 

de mundo, o papel de cada membro, o contínuo diálogo familiar, a adequação da 
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vida familiar para a vida escolar ou até mesmo, como é no caso das famílias 

analisadas, a reprodução da vida escolar na organização familiar, e o sentido 

positivo atribuído à escola, segundo estudos como os de Lahire (1997), Viana 

(1998), Gurgel (1998), entre outros, contribuem diretamente para o sucesso escolar 

ou não de seus filhos. Lahire (1997) chega a afirmar que diferentemente do sucesso, 

o fracasso escolar de algumas crianças é, de certo modo, caso de �solidão dos 

alunos no universo escolar� (p. 19), ou seja, muito pouco do que ele absorve da 

família o ajuda a enfrentar as regras do jogo escolar. Eles não possuem disposições 

que lhes ajudem a responder as exigências escolares, a família não consegue ajudá-

los e, assim, eles abarcam sozinhos esses problemas. 

 Um dado interessante referente às duas famílias estudadas é o fato de serem 

famílias pequenas com um número reduzido de filhos para o período. Segundo 

Barroso (1998), até a metade do século XX �(...) a família nuclear brasileira (e mais 

especialmente a nordestina) era numerosa, sendo formada freqüentemente por 5, 7, 

ou até 11 filhos!� (p. 174). Segundo censo de 1950, a taxa de fecundidade era de 

seis filhos por mulher (IBGE, 2003, p. 42). Esse dado pode nos demonstrar que 

talvez o fato dessas famílias se constituírem com poucos filhos possibilitava um 

investimento no estudo deles pois, como era bastante oneroso esse projeto de 

escolarização, se essas famílias tivessem um número maior de filhos ficaria bem 

mais difícil garantir a eles a permanência no ensino, principalmente no pós-primário. 

Famílias pequenas, com poucos filhos, talvez tenham sido uma condição escolhida 

pelos pais para assim terem condições de privilegiar a escolarização dos filhos. 

Além disso, como afirma Lahire (1997), uma família relativamente estável 

como a dos nossos sujeitos analisados, permitia que os filhos tivessem relações 

duráveis com os pais e, acrescento, no nosso caso, com a localidade em que 
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moravam, o que facilitava o seu êxito na vida escolar. Segundo o autor, isso 

acontece �através da presença constante, um apoio moral ou afetivo estável a todo 

instante, a família pode acompanhar a escolaridade da criança (...)� (p. 26). 

 Podemos observar também, nas duas famílias, que a divisão das atividades 

domésticas e a disciplina escolar diária parecem ter tido uma importância na 

escolarização dos filhos. Assim, tomando como consideração as conclusões a que 

chega Lahire (1997) em seu estudo, essa ordem é �indissociavelmente, uma ordem 

cognitiva�: 

 

A regularidade das atividades, dos horários, as regras de vida estritas 

e recorrentes, os ordenamentos, as disposições ou classificações 
domésticas produzem estruturas cognitivas ordenadas, capazes de 

pôr ordem, gerir, organizar os pensamentos (p. 26). 
 

 

O papel de cada membro dentro do contexto familiar foi muito importante para 

poder compreender esse processo: a mãe sempre presente; o pai, muitas vezes, no 

papel de resistente; a referência do irmão mais velho; a construção de uma auto-

estima positiva.  

É importante salientar que a falta do depoimento de Luiz, da família 1, de José 

e Dorinha, da família 2, fez com que não pudéssemos analisar melhor o papel 

ocupado por ambos no contexto familiar, nos restando somente utilizar alguns 

elementos observados nos outros depoimentos que tratavam deles de alguma forma.  

Outro ponto observado é a construção de uma narrativa lógica nos 

depoimentos, principalmente de Lúcia e de Célia, que dão uma coerência à sua 

trajetória de vida. 

Podemos considerar, assim, a longevidade escolar dos filhos das famílias 

estudadas, como afirma Lahire (1997), como resultado entre outros fatores de 

hiperinvestimento escolar, ou seja, fazer mais do que os outros; no nosso caso, fazer 
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mais do que os outros da localidade, para que os filhos chegassem adiante. 

Segundo Zago (2000), 

 

A família, por intermédio de suas ações materiais e simbólicas, tem 

um papel importante na vida escolar dos filhos, e este não pode ser 

desconsiderado. Trata-se de uma influência que resulta de ações 

muitas vezes sutis, nem sempre conscientes e intencionalmente 
dirigidas (p.20-21). 

 

E foram essas ações, muitas vezes inconscientes, de ambas as famílias, que 

contribuíram na construção de um papel familiar, de extrema importância para a 

trajetória escolar dos filhos. De acordo com Setton (2005), fazendo um comentário 

da obra de Bourdieu (2002b): 

 
(...) na realidade, 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 outras coisas, as atitudes em face do 
capital cultural e da instituição escolar (apud SETTON, 2005, p. 79). 
 

 

No caso das famílias estudadas, podemos considerar, diante do exposto, que 

ambas possuíam um �certo capital cultural� e também tinham um �ethos familiar� 

predisposto a valorizar e incentivar o conhecimento escolar, ou seja, tinham práticas 

efetivas, e papéis bem definidos, que contribuíram na consolidação do capital 

escolar que era dado na escola.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 TRAJETÓRIAS DE ESCOLARIZAÇÃO 



 

 

 

 

 

Neste capítulo, iremos abordar a trajetória escolar dos filhos das famílias 

analisadas. Na medida em que o objetivo desta pesquisa é compreender melhor os 

fatores e condições que ajudaram essas famílias a obterem uma longevidade escolar 

para seus filhos, faz-se necessário entender o papel ocupado pela escola, nesse 

processo, a partir da análise das trajetórias escolares desses sujeitos. A escola se 

torna, assim, um dos elementos centrais para essa compreensão. Iremos, a partir 

dos depoimentos, percorrer a vida escolar desses sujeitos tendo como ponto de 

partida a forma e em que instituições aprenderam a ler e a escrever. A partir dessa 

questão inicial, muitas outras foram realizadas: como foi o ensino primário? Quais 

foram as formas de preparação para o primeiro ritual de transição na vida escolar, o 

exame de admissão? Como se desenvolveu o ensino secundário? Como foi o 

segundo ritual de passagem � o vestibular? Como foi a trajetória no ensino superior? 

Que sentidos essas famílias atribuíam à escola? Qual era a importância dessa 

instituição no âmbito familiar? 

Nesses diferentes níveis de ensino, em que tipos de escolas estudaram? 

Públicas? Privadas? O que se recordam do cotidiano desses percursos? Quais os 

fatos mais marcantes? Foram trajetórias contínuas ou descontínuas de 

escolarização? O que mais marcou nesse processo?  

Na descrição do processo escolar desses filhos, é importante observar 

também a postura de cada sujeito, pois, segundo Viana (1998), �(...) o sujeito 

desempenha um papel específico e ativo na construção do seu sucesso escolar (...) 
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Ele manifesta autodeterminação e dá mostras de um investimento pessoal na sua 

escolarização, que embora produzidos no contexto da família, são seu� (p. 9). 

 

3.1 O aprendizado inicial da leitura e da escrita 

A aprendizagem de algumas "habilidades básicas", como a leitura e a escrita, 

se mostrou nesta pesquisa como percursos diferentes e particulares a cada família 

estudada, seja feito na escola ou fora dela.  

No período estudado, não era comum crianças com 2 ou 3 anos irem para a 

escola. Normalmente, e principalmente nos meios populares, as crianças 

começavam a freqüentar a escola com aproximadamente seis ou sete anos. Dados 

de 1970, período posterior, portanto, ao que estudamos, mostram que apenas 0,93% 

das crianças de 2 a 4 anos brasileiras freqüentavam a escola. Entre aqueles que 

tinham entre 5 e 6 anos, a taxa de escolarização era de 21,75% (ROMANELLI, 2001, 

p. 85). Foi somente com a LDB 4.024 de 1961, promulgada depois de treze anos de 

discussão, que o pré-primário foi previsto em uma legislação nacional. A lei 

organizava todos os níveis de ensino em todo o território nacional, o ensino pré-

primário era composto por escolas maternais e jardins da infância.  

Apesar disso, no caso da família 1, as primeiras recordações da escola 

aparecem antes do primário propriamente dito: é o que lembram Lúcia e Luciana. Foi 

em espaços educativos fora de casa que elas aprenderam a ler e a escrever. 

Segundo dona Conceição, em seu depoimento, ela fez questão de �botar os meninos 

pra estudar tudo pequenininhos (...) com cinco anos�. Por isso, teve que pagar a 

particulares para que isso ocorresse já que, no caso de Lúcia, com essa idade, �no 

Estado não entrava�.  
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Segundo dados do IBGE (1956), das 883.240 crianças em idade escolar em 

1950, 751.625, ou seja, 85%, ainda não estavam alfabetizados. A família 1 

conseguiu tirar seus filhos das estatísticas antes do início da idade escolar formal.  

No caso de Lúcia, a sua alfabetização inicial, ou seja, a sua trajetória escolar 

antes do primário foi realizada em dois ambientes diferentes, ambos próximos de 

sua casa no bairro de Águas Compridas na cidade de Olinda
47. O primeiro ambiente 

não era propriamente uma escola, mas uma espécie de aula particular. Acontecia na 

casa de uma senhora chamada dona Lia. O segundo ambiente, por sua vez, era em 

um salão, que se aproximava mais de um ambiente escolar: era a escola do 

�Professor Astrogildo�, em que conseguiu, pela primeira vez, ler um texto �corrido�.  

Embora estivéssemos nos anos 50 do século XX, muitos espaços educativos, 

sobretudo nos níveis iniciais de ensino, permaneciam pouco institucionalizados e 

tinham no �mestre-escola� praticamente a sua figura central. 

Na recordação de Lúcia, dona Lia era muito católica. Essa senhora e a sala 

da casa dela, segundo a depoente, a marcaram muito. Foi com ela que se iniciou o 

seu processo de alfabetização. Lúcia não se recorda exatamente se essa senhora 

recebia dinheiro para isso, mas recorda que era uma aula particular pois não lembra 

de outras crianças no momento: 

 

                                                
47 É importante observar que, segundo o Censo de 1950, na cidade de Olinda no período em que 

Lúcia iniciou sua escolarização, das pessoas presentes, de 5 anos a mais, 56,1% sabiam ler e 
escrever. Um índice alto se comparado com a média do Estado, cuja taxa de alfabetização era de 

27,5% (IBGE, 1958, p. 182). Pernambuco ocupava o 14º lugar no quadro da alfabetização nacional. 

Do censo de 1940 ao de 1950 a alfabetização da população de 5 anos e mais aumentou no Estado 

de 25,7% para 27,5%, menos de 2,5% nesse espaço de dez anos. O número de alfabetizados 

somava 780.663, para um total de 3,4 milhões de habitantes (IBGE, 1956). É importante observar, 

ainda, que os índices de alfabetização em Pernambuco, em 1950, eram de, no máximo, 65%. 

Olinda, cidade em que Lúcia e Luciana estudaram antes e durante o primário, e o Recife tinham, 

respectivamente, as taxas mais altas de alfabetização, 64,94% e 60,66%. Somente nesses dois 
municípios é que havia predominância de alfabetizados. Em todas as outras cidades do Estado, os 

analfabetos formavam uma compacta maioria, nunca inferior a 60% e em quinze delas superior a 
85% (IBGE, RBM, n.34, 1956, p. 145). 
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(...) quando eu comecei a estudar, eu estudava em Águas 

Compridas. Então comecei a ter uma experiência de escolarização, 

eu fui alfabetizada por uma senhora que morava aqui48 perto da 
minha casa dona Lia, não é(...) (Lúcia). 
 
(...) Eu nem sei se dona Lia recebia alguma remuneração, tenho 

impressão que não. Ela era uma mulher muito católica, não é, e era 

devota como se chama (...) Era na casa dela, eu ia para a casa dela, 
ia estudar com ela. Eu tenho impressão que quem ia era eu, não me 

lembro de outras pessoas. Não, não me lembro (Lúcia). 
 

 

Foi com dona Lia que Lúcia estudou a carta do ABC, base da alfabetização de 

muitas crianças na época:  

 

(...) Mas a base tava aqui na escola de dona Lia. Quer dizer que era 
um estudo praticamente individual (...) dona Lia era a carta de ABC 
(...) (Lúcia). 

  
 

A carta do ABC era muito utilizada na alfabetização das crianças ainda nesse 

período, no período anterior
49 e também no período posterior. Luciana também se 

recorda de ter estudado com ela, como veremos a seguir. As pessoas, assim como 

Lúcia, tendem a se lembrar, até hoje, de alguns trechos: 

 
(...) porque a gente não chegava ao final da Carta não, era só o início 

lá, né. Aquela segunda parte, de não sei o que mastigou pimenta, 

aquilo ali a gente, era muito mais, eu hoje entendo que aquilo era 
mais uma parte folclórica da carta de ABC, porque a essência mesmo 

da carta de ABC era o alfabeto, não é, então era o que eu estudei 

aqui (...) (Lúcia). 
 

 

                                                
48 Nas duas entrevistas realizadas com Lúcia, ao mesmo tempo que contava sua história, ela 

desenhava em uma folha de papel, em cima da mesa, a sua rua, com a sua casa, as escolas em 
que estudou. Podemos inferir que esse modo de realizar a entrevista se assemelha a certas 
características de sua profissão, a docência: escrever ao mesmo tempo em que fala, parece 

reforçar a idéia do aluno, nesse caso, a pesquisadora. Ao longo do texto, podemos observar, muitas 

vezes, a referência ao desenho, no papel.  
49 A mãe da família 1, como referido na Metodologia, se alfabetizou com a carta do ABC e tem, na 

memória, alguns de seus trechos: �Oh, meu pai, eu vou ler, não faz bem eu não ler, vá ler mais 
(risos)�. O trecho memorizado é parte da carta de ABC de Landelino Rocha, largamente utilizada 
em Pernambuco (acervo do NEPHEPE). 
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Na pesquisa de Galvão (2000), que se debruça sobre as décadas de 30 e 40, 

também aparecem referências à carta do ABC, através das memórias de seus 

entrevistados, como podemos observar: �(...) os livros que existiam antigamente era 

... o que tinha era tão atrasado, que o pó... o menino meu só tinha a carta de ABC. 

Só tinha a carta de ABC. (...)� (Zé Mariano) (GALVÃO, 2000a, p. 334). 

Segundo a autora, nesse período a carta de ABC parecia ser largamente 

utilizada no Recife e em Pernambuco, embora já criticada desde o final do século 

XIX. As cartas do ABC ou abecedários foram, assim, amplamente utilizados no Brasil 

até meados do século XX. Pfromm et al. (1974) afirmam que, até o início da década 

de 30, a editora Globo, de Porto Alegre, anunciava suas �Cartas de ABC�, folheto 

vendido por 200 réis, que parece, segundo autores, ter tido sucessivas edições.  

Depois, Lúcia foi para um ambiente que já tinha características de escola, 

muito pequena e privada no próprio bairro de Águas Compridas. Nela, seus pais 

pagavam um certo valor. A depoente não recorda o nome da escola, mas se lembra 

que era conhecida como a Escola do Professor Astrogildo. Sobre essa escola ela diz 

não ter muitas recordações de colegas, por exemplo, mas lembra-se de que era um 

salão, organizado como uma sala de aula e que tinha um grupo de alunos:  

 

(...) eu fui alfabetizada, fui para uma escola que era uma escola 
chamada particular, daquela que é um salãozinho e que a gente 

inclusive leva o banco da gente levava o banco da gente. Professor 
Astrogildo. Era no terminal de Águas Compridas (...) (Lúcia).  
 

(...) já, já aqui já era um grupo, não é, que eu não consigo ter 

lembrança de ninguém (Lúcia). 
 
(...) a segunda escola a do Astrogildo sim. Eu acho que ele recebia 
dinheiro, era uma escolinha de bairro, porque não tinha essa figura 

da escola comunitária, não é, era uma escola que a a gente pode 

dizer, privada, porque recebia dinheiro, mas não tinha essa 
característica (Lúcia). 
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Lúcia se lembra de dois fatos marcantes que aconteceram nessa escola. O 

primeiro foi que, nela, teve sua primeira experiência de leitura �corrente�, ou seja, 

podemos considerar que, nela, a depoente se alfabetizou. Foi nesse momento que 

ela pegou, pela primeira vez, uma cartilha e leu o texto inteiro, momento que diz ter 

sido mágico:  

 

(...) Quando eu fui para o Astrogildo, então, já veio a cartilha (...) que 

eu fico procurando o tempo inteiro. Eu gostaria de rever a cartilha 
�Vamos Estudar�, não é, que foi a cartilha que eu estudei, é o livro da 

época. Então, quando eu cheguei aqui no Astrogildo eu me descobri 

lendo, lendo um texto da cartilha (...) (Lúcia).  
 
(...) acho que meu clic se deu aqui na escola do Astrogildo (...) 
porque eu, me descobri lendo quando, eu peguei a cartilha, aquela 
cartilha �Vamos Estudar� e eu li o texto inteiro, não é, eu não sei 

como esse momento mágico aconteceu (Lúcia). 
 

 

Um outro momento marcante, na sua memória, em relação a essa escola, foi 

o já citado no capítulo anterior, da imagem de sua mãe limpando um banquinho para 

levar para a aula. Esse fato também caracteriza que esse ambiente ainda não tinha 

uma estrutura escolar fixa. Essa atividade parecia ser realizada de forma muito 

precária:  

 

(...) era um salãozinho que já se caracterizava como escola, e aí eu 

tenho uma recordação muito interessante daqui que foi minha mãe 

preparando um tamborete, sabe o que é tamborete?(...) a imagem 

mais forte que eu tenho dessa escola, é isso. A minha mãe 

preparando o banco (..) (Lúcia). 
 
(...) a gente não tinha a sala convencional, então a gente levava a 

cadeira de sentar, né, eu me lembro dela ajeitando o tamborete para 

eu estudar (Lúcia). 
 

Embora estejamos nos referindo aos anos 50 do século XX, percebe-se que, 

em muitos casos, era comum o pequeno grau de institucionalização da escola. 
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Como afirma Faria Filho (2000), ao se referir ao século XIX, tratava-se de uma luta 

do �governo da escola� sobre o �governo da casa�. 

Luciana, por ser a mais nova da família, fez um percurso um pouco diferente. 

Sua primeira experiência escolar se deu em uma instituição evangélica, a mesma 

onde Lúcia iniciou o primário. Tanto Luciana quanto Lúcia não recordam exatamente 

o nome da escola, mas Luciana se lembra que era conhecida como a Escolinha de 

dona Luíza. 

Podemos observar, diante desses depoimentos, que a pouca 

institucionalização da escola é expressa também na fala das depoentes, pelo fato 

das escolas serem sempre conhecidas e lembradas pelos nomes de seus donos 

pela utilização do método individual. 

No depoimento de Lúcia, ela diz que a escola de dona Luíza era uma escola 

da 1ª Igreja Batista de Águas Compridas. Nessa escola, Luciana foi alfabetizada e 

fez a primeira série. Ela recorda também que utilizou a carta do ABC: 

 

Olhe, foi em uma escola. Era uma escolinha evangélica que tinha em 

Águas Compridas, a escola de dona Luíza. Depois da escola de dona 

Luíza, eu não lembro até que série, eu acho que eu fiz, primeira, 

alfabetização, que era a carta de ABC, né, eu fiz a carta de ABC na 
primeira série (...) (Luciana). 
 

 

Essa escola era no salão da Igreja Batista, já tinha móveis escolares e uma 

estrutura mais organizada, apesar de ter uma única sala com uma única professora, 

dona Luíza. Os alunos que freqüentavam eram todos do próprio bairro, como 

podemos observar no depoimento de Luciana:  

 

(...) A primeira lembrança é com essa escola, a escola de dona Luíza. 

Era uma Igreja. É, olhe, antes de mim, porque eu já sou a terceira, 

não é (...) Parece que ela ensinava na casa dela, entendeu, agora eu, 
quando eu comecei a estudar, já foi na Igreja, era na Igreja 

Batista.(...) Eram vários alunos. Eram vários alunos mesmo. Ela tinha 
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aquela carteira grande, aquela preta que o assento levantava e 
baixava assim. (...) (Luciana). 
 

 

Podemos observar, através do depoimento, que dois fatos se sobressaem na 

memória de Luciana referentes a essa escola em que ocorreu sua alfabetização. O 

primeiro foi a preparação, com a ajuda da mãe, para recitar uma poesia na escola: 

 

(...) Eu era pequenininha, eu era pequena, que eu lembro que eu fui 
recitar uma poesia de um pão, e eu era bem pequenininha mesmo, aí 

minha mãe mandou até o padeiro fazer um pão bem pequenininho, 

sabe, então eu era pequena mesmo (risos) (Luciana). 
 
 

O segundo eram os castigos de dona Luíza. Ela tinha uma palmatória, que 

Luciana diz não ser utilizada, mas que servia como ameaça. Quem errasse no 

momento do argumento50 ia de joelhos até a porta da Igreja
51, como podemos 

observar: 

 

A dona Luíza que tinha uma palmatória preta (...) Com um cabo deste 
tamanhão.(...) Não, batia não. Tinha o argumento, né, tinha dia de ter 

argumento aí fazia aquele círculo tudinho, ela não batia, mas quem 

precisasse ia de joelho na porta da Igreja. (risos) (...) Todo mundo 
morria de medo, aí tinha que estudar mesmo, senão ia de castigo, lá. 

(risos) (Luciana). 
 

 

Apesar de Luciana ser mais nova, e já ser alfabetizada no início dos anos 60, 

as práticas eram ainda bastante semelhantes as do início do século, com o método 

individual de ensino e a utilização de castigos físicos.  

Segundo dona Conceição, a mãe da família 1, na ausência de �escolas do 

Estado� perto da sua casa, ela optou por colocar os filhos em escolas particulares. 

                                                
50 Argumento era o nome dado ao momento em que a professora fazia as perguntas individualmente 

sobre determinados assuntos, como tabuada, ou momentos de leitura.  
51 Embora o uso de castigos físicos e humilhantes fossem desaconselhados em Pernambuco desde 

meados do século XIX, podemos observar, através desse depoimento, que tinham se tornado 

símbolos muito fortes dentro das escolas, tanto que mesmo na década de sessenta, o período 

referente a esse momento, ainda eram, de certa forma, utilizados. 
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Referindo-se ao caso de Lúcia, afirma: �o Estado era em Beberibe e não dava pra 

ela ir sozinha, ou mandar uma pessoa. E pra ir tomava muito tempo. Que era uma 

hora pra eu chegar, ou mais de uma hora. Aí eu botei ela particular.� Recorda-se das 

dificuldades em pagar a escola, embora considerasse a mensalidade uma �mixaria�, 

e da necessidade de planejamento para que isso pudesse ocorrer: �Era uma mixaria 

mas pagava. Logo no começo pra botar ela. Porque não entrava no Estado, não 

tinha Estado perto. (...) Eu era muito prevenida. Eu, eu quando ia fazer as compras, 

eu já deixaxa..., economizava tudo que era pra sobrar um pouquinho daquele toda 

semana, pra quando chegar o mês, tá aquela quantia de pagar.� 

Podemos, assim, observar que, no caso da família 1, o aprendizado básico da 

leitura e da escrita foi realizado em ambientes considerados escolares. Esses 

ambientes também possibilitaram o acesso a materiais de leitura que não se 

encontravam com freqüência no ambiente familiar, como já analisado no capítulo 

anterior.  

No caso da família 2, as primeiras experiências de escolarização dos filhos 

ocorreram, já no curso primário, em um Grupo Escolar na cidade de Barreiros. Em 

relação ao aprendizado básico de leitura e escrita, a depoente disse que aconteceu 

em casa. Ela e os irmãos aprenderam a ler com a mãe e a fazer contas de 

matemática com o pai. Assim, já chegaram na escola sabendo ler e escrever:  

 
(...) Nós aprendemos a ler em casa, com ela, e engraçado, 

aprendemos a fazer conta com ele. (...) Ele ensinava somar, subtrair, 
dividir, máximo mínimo divisor, é, frações, é, entendeu, e ela, eu me 

lembro que quando eu fui para o Grupo Escolar na primeira vez eu já 

lia, manchete de jornal, não é, quer dizer, fácil uma coisa fácil, (...). 

Grandão, eu já lia. 
 

(...) Alfabetizados, agora, diga-se de passagem, não existia jardim 

naquela época, quer dizer, quando a gente ia a gente já era 

taludinho, não era, já era, eu não sei precisar (...) cinco ou seis anos, 

era (...) (Célia). 
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Esses fatos aconteceram aproximadamente no final dos anos 40, na cidade 

de Barreiros. Nessa cidade o número de analfabetos era quase o dobro da média de 

cidades como Olinda, onde os filhos da família 1 aprenderam a ler e a escrever. Da 

população da cidade de Barreiros com mais de cinco anos de idade, 22,5% sabiam 

ler e escrever (IBGE, 1958, p. 52,182 e 239).  

Uma outra estatística que demonstra a preparação para escolarização para 

essa família é o fato de que o censo de 1950 não traz, segundo nossa observação, 

nenhum dado referente ao pré-primário oficial, na cidade de Barreiros. Assim, talvez 

pelas características da formação da mãe, dona Célia, e seu grau de instrução, ela 

mesma tenha se responsabilizado dessa etapa �pré-escolar� de seus filhos.  

Infelizmente, não dispomos de dados suficientes, para relatar o percurso de 

Luiz, da família 1, e de Dorinha, da família 2 nesse nível escolar. Mas, por serem, 

respectivamente, o irmão do meio e a irmã mais nova, presumimos que ambos 

tenham feito uma trajetória parecida com a dos irmãos.  

É interessante observar que, diante da pouca oferta de escolarização no 

período para as crianças antes do ensino primário, ou seja, para o pré-primário, cada 

família utilizou maneiras diferentes de preparar os filhos para a freqüência à escola 

institucionalizada, antecipando aprendizagens, de modo a tornar a adaptação à 

instituição escolar mais fácil. 

A família 1, vendo a necessidade de preparar os filhos para a escola, os 

envolveu o mais cedo possível em um ambiente com características escolares, 

talvez pelo fato de os pais, por seu nível de escolaridade, não poderem responder a 

essa demanda. Dentro da sua localidade, um bairro popular, de forma particular, 

fizeram com que os filhos começassem a freqüentar e entender a importância da 

escola o quanto antes, preparando-os para esse momento. Com o mesmo sentido, 
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mas de forma diferente, isso ocorreu com a família 2, em que esse processo 

aconteceu em casa com o auxílio dos pais. Havia também, nesse sentido, toda uma 

preparação familiar em relação à leitura e à escrita antes mesmo de ir para a escola. 

Nesse caso, a boa formação escolar desses pais permitia que esse processo se 

desse em casa. 

 

3.2 O primário 

O ensino primário no período era constituído por duas modalidades, o ensino 

primário fundamental comum e o supletivo. Segundo Barroso (1998), na década de 

50 o ensino primário já estava relativamente disseminado, principalmente no que se 

refere aos grupos escolares, tanto no Recife quanto no interior do Estado. 

Podemos observar, através do censo de 1950, que menos de 14% da 

população do Estado, ou seja, 460.856 pessoas, freqüentavam ou haviam 

freqüentado algum nível de ensino e, dessas, 217.961 fizeram um nível de ensino 

completo (a maioria, 176.409, se limitou a completar o ensino primário). Vê-se, 

portanto, que, apesar da referida �disseminação�, essa taxa ainda era muito baixa.  

Barroso (1998) afirma ainda que a cobertura desse nível de ensino ainda era 

infinitamente maior do que a do secundário mas, mesmo assim, ainda era precária: 

 
A escola primária � a escola primeira � era mais assistida, seu 
professorado era alvo de políticas de capacitação mais freqüentes e, 

além de uma expansão mais veloz, havia uma preocupação mais 

visível com o desempenho dos alunos e com o aperfeiçoamento dos 

professores (p. 104). 
 

 
Segundo Barroso (1998), em Pernambuco não havia um consenso sobre a 

democratização da educação escolar. Nas páginas dos jornais, uma parcela da 

população pernambucana admitia que a democratização deveria estar restrita ao 

ensino primário:  
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(...) espera-se que o governo providencie o ensino primário, 

obrigatório para todas as crianças em idade escolar, de ambos os 

sexos, sem distinção de origem racial ou comportamento religioso e 

de condição econômica (...)�. �Residia aí, no �proporcionar as luzes 

da alfabetização�, nos ensinamentos mais rudimentares da leitura e 

das quatro operações aritméticas, a verdadeira democratização. 

(Jornal do Comércio, 23/03/58 apud BARROSO, 1998, p. 115). 
 
 

Na família 1, Lúcia e Luciana percorreram o primário de formas diferentes. 

Lúcia fez o curso primário em duas escolas e Luciana passou por quatro escolas em 

conseqüência, entre outros fatores, de mudanças familiares. Era um processo de 

permanente �acomodação�, segundo ela afirma. 

Na já referida Escola da 1ª Igreja Batista de Águas Compridas, Lúcia fez a 

primeira e a segunda séries do primário, e Luciana fez a primeira série. 

Provavelmente, Luiz também estudou na mesma escola. Era um ambiente que já 

podia ser considerado uma escola pequena, com apenas uma turma e uma 

professora, privada, mas relativamente institucionalizada, apesar de funcionar em 

um salão de igreja evangélica. Lúcia se recorda de que o estabelecimento já era 

inspecionado pelo Estado e considera esta a sua primeira escola �de verdade�:  

 

(...) aqui (aponta para o desenho da escola Batista) era a chance da 
gente da escola mesmo, porque aqui era uma escola, uma escola 
institucionalizada, uma escola que tinha a supervisão, né, ainda me 

lembro parece que era seccional, não me lembro quem era, mas 

tinha o inspetor que as escolas que não eram públicas tinha um 

inspetor, então esta era uma escola inspecionada, então de fato era 

escola como uma instituição que aqui (desenho da escola de dona 

Lia) não era e nem aqui (desenho da escola do Astrogildo) Então a 

escola, se eu dissesse assim a escola, verdadeira se quisesse dizer 
ela era aqui (aponta para o desenho da escola Batista) (Lúcia). 
 

 

Foi nessa escola que ela aprendeu a ler melhor e aprendeu também as quatro 

operações de aritmética, como podemos observar no trecho a seguir: 

 

(...) Então quando eu saí daqui (aponta para o desenho da escola do 

Astrogildo) aí fui para essa outra escola (desenha no papel outro 
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círculo com o nome da escola Batista) que ela não era paga, não é, 

era a escola da Igreja, era uma escola, que eu não posso dizer 

paroquial porque era de Igreja Evangélica. (...) era a Primeira Igreja 

Batista de Águas Compridas, uma vez eu passei e a casinha estava 
lá, que construíram a Igreja grande mas a pequenininha permaneceu 

no mesmo lugar. Então aí aqui (aponta para o círculo da escola 

Batista) (pausa) eu fui e fiz a segunda série, né, passei, aqui eu 

aprendi, a ler, quer dizer li melhor, e aqui (aponta para o círculo da 

escola Batista) eu vivi a minha experiência das quatro operações, não 

é, então daqui (aponta para o círculo da escola Batista) eu saí 

sabendo ler, escrever e fazendo a matemática, não é, fazendo as 

contas como a gente dizia. (...) (Lúcia). 
 

 

É interessante destacar que é exatamente nos anos 50 do século XX que se 

observa um crescimento significativo das denominações religiosas protestantes no 

Brasil. Aquelas denominadas de �missão�, como a Batista, mas também as 

pentecostais, desenvolviam sistematicamente atividades de alfabetização e 

educação para as comunidades mais pobres (ver SILVA e GALVÃO, 2005). Dona 

Conceição, em seu depoimento, reafirma sua condição de católica, mas, diante da 

pequena oferta de escolarização nas proximidades de sua casa, colocou os filhos 

nessa escola de �crente�, porque �a moça era muito boa�. Mas fazia questão de 

alertar os filhos: �Ninguém vai ser crente. Só vai ser crente, quando tiver grande, e 

souber ler a Bíblia e entender (enfática)�. 

Assim como a irmã mais nova, Lúcia se recorda da professora dona Luíza. 

Como já dito anteriormente, essa Escola Batista era constituída de uma única turma 

com uma única professora. Ela dava aula para alunos de vários níveis. Lúcia recorda 

que era a mais adiantada da turma, por isso, exercia a função de monitora. Ajudava 

a professora, entre outras coisas, a tomar as lições dos demais alunos e diz que se 

sentia muito bem nessa escola, em que tinha um papel importante:  

 

(...) No salão da igreja, que formava a escolinha. Aqui (aponta para o 
desenho da escola Batista) a professora era dona Luíza.(...) Então 

dona Luíza, já era uma senhora, uma senhora assim fabulosa. E 
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nessa escola que tinha só uma professora, não é, a que é a 

experiência das classes multisseriadas, digo minha experiência com 

classes multisseriada veio daqui como aluna. Então, né, nessa 

escola, você tem alunos porque você tem todos os níveis, aí você 

tem alunos mais adiantados, não é, e alunos mais atrasados. Então, 

eu era uma das alunas mais adiantadas, então eu, também ajudava 

dona Luíza. (...) Então o que é que acontecia, os meninos mais 

atrasados que eu, eu ajudava dona Luíza a tomar a lição. Eu ajudava, 

se eu terminava meu dever, ajudava dona Luíza a ver os deveres, 

não é. Então, não houve nenhum impacto era uma escola maior, era 
uma escola realmente, mas era uma escola que eu me sentia, não é, 

bem, porque eu tinha já esse papel aí, de estar junto de dona Luíza e 

ajudando dona Luíza nessas coisas (...) (Lúcia). 
 

 

Essa ajuda à professora, o papel que Lúcia cumpria dentro dessa sala de 

aula, provavelmente ajudou na construção de uma auto-estima positiva a respeito do 

seu papel como aluna, na sua trajetória escolar, que já vinha de seu papel exercido 

dentro da família. A boa auto-estima desses indivíduos parece ajudar bastante 

dentro do universo escolar, como também constatou Gurgel (1998) em seu estudo. 

Na escola de dona Luíza, como todos os alunos eram da vizinhança, tanto 

Luciana quanto Lúcia se recordam de que tinham um bom relacionamento com os 

demais colegas. 

É muito forte no discurso de Lúcia o argumento de que toda a sua trajetória 

escolar foi realizada em instituições públicas. Entretanto, observamos, a partir dos 

ambientes em que ela se alfabetizou e do depoimento de sua mãe, que essa etapa 

da sua escolarização foi realizada em instituições privadas, ou seja, financiada por 

seus pais. Novamente ao falar do seu percurso no ensino primário, principalmente 

quando se refere a essa escola evangélica, ora ela afirma que era paga, ora ela diz 

que não. Quando trabalhamos com relatos orais, como já discutido, sobre um tempo 

já passado, é natural que o depoente organize toda uma lógica de argumentação, ou 

de narração, com pontos que deseja enfatizar e outros que não deseja abordar, 

misturando, no desenvolver da narrativa, esses sentimentos. Talvez a depoente 
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sinta, principalmente em decorrência do lugar que ocupa no presente, de acadêmica, 

pesquisadora e de defensora da escola pública, a necessidade de reafirmar que sua 

trajetória escolar foi realizada exclusivamente em instituições públicas. Talvez esse 

suposto fato represente, simbolicamente, um mérito maior, desafiador de seu 

sucesso escolar. 

Essa reflexão não tem como um intuito atribuir aos depoimentos um caráter 

de verdade ou de mentira, pois acreditamos que, quando trabalhamos com história, 

com o passado, os vestígios que ele nos deixa já foram resultado de uma seleção: a 

memória reelabora momentos e fatos e nunca chegaremos à verdade absoluta 

dessas histórias e, sim, a uma versão, que é a retratada neste trabalho.  

Lúcia, Luciana e Luiz, segundo o depoimento das irmãs, continuaram o 

primário em uma escola chamada Obra Social Cura D�Ars ou OSCAR, como era 

popularmente conhecida. Lá, Lúcia terminou seu curso primário, ou seja, fez da 

segunda à quarta série, já no final da década de 50
52. Na mesma escola, Luciana fez 

a segunda e a terceira séries, em meados de 60. A OSCAR era uma escola católica, 

localizada no bairro de Beberibe em Olinda, já institucionalizada, ou seja, estruturada 

física e pedagogicamente, para o fim educacional. Tinha como público crianças de 

vários bairros adjacentes. Era uma escola gratuita, ou seja, não era paga, 

provavelmente filantrópica, já que pertencia à Igreja Católica de Beberibe; foi 

construída ao lado do salão paroquial: 

 

(...) OSCAR é a escola anexa à Igreja, é a escola paroquial. Beberibe 

tinha o Pedro Celso que era a escola Estadual, não é, era a grande 

escola de Beberibe e junto com o Pedro Celso aí vinha a OSCAR que 

era essa Obra Social Cura Dars, que é homenagem a um diácono, 

                                                
52 Em 1956, na cidade de Olinda, havia 35 unidades de ensino primário fundamental comum, com 

5.613 alunos matriculados, o que ficava bem à margem da taxa da capital, Recife, que, no mesmo 

período, tinha 276 estabelecimentos de ensino, primário e fundamental comum, com 34.362 alunos 

matriculados (IBGE, 1958, p. 182 e 239). Na cidade de Olinda, nesse período, entre a população de 

7 anos e mais, 19,8% da população possuíam o ensino primário completo (MEC, sd). 
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sei lá, aí pronto, aí aqui foi onde eu terminei, que eu fiz aqui até a 

quarta série (Lúcia). 
 

 

Na OSCAR, tanto Lúcia quanto Luciana dizem ter tido seu primeiro impacto de 

estudar em uma escola grande, como afirma Luciana: 

 

(...) lá na OSCAR não, era uma escola grande que tinha várias 

salas(...) na OSCAR era gente de Dois Unidos, de Beberibe, de Caixa 
D� Água, de Águas Compridas lá na OSCAR, era tudo (...). 
 

 

Nos depoimentos, elas afirmam que sentiram uma grande diferença em 

relação às experiências de escolarização anteriores, pois os colegas de turma não 

eram mais os vizinhos da rua, a maioria era desconhecida, não era mais a turma 

única da escola de dona Luíza, a escola era grande, com uma estrutura bem 

definida, com cantina, biblioteca, várias salas, entre outros. Sentiram, principalmente, 

o distanciamento da professora, que não era mais aquela senhora que todos 

conheciam bem e com quem tinham um relacionamento mais próximo.  

Lúcia declara que foi principalmente pelo fato do distanciamento que tinha da 

nova professora que ela sofreu maior impacto. Agora, ela não era a mais adiantada, 

ou a aluna que ajudava a professora e os demais. Ela estava em uma sala de aula 

grande com alunos tão adiantados quanto ela, o que era bem diferente do seu papel 

ocupado na escolinha de dona Luíza, como ela mesmo afirma:  

(...) É quer dizer, eu era uma aluna comum, como todos os outros. 

Porque aqui (aponta para o desenho da escola Batista) eu não era 

uma aluna comum, né, aqui (aponta para o desenho da escola 

OSCAR) eu era uma aluna comum (Lúcia). 
 
(...) acho que eu talvez tenha sentido um impacto maior quando vim 
para aqui (aponta para o desenho da escola OSCAR) para OSCAR 
(...) Porque essa era, não pela religião, eu digo pela estrutura da 

escola, essa já era uma escola grande (...) Essa aqui (aponta para o 
desenho da escola Batista) era um salão, essa aqui (aponta para o 

desenho da OSCAR) já eram várias salas, era uma escola mesmo. 

Escola com área, escola com cantina, então isso aqui já era um 

mundo maior para mim, não é? Então, aqui, eu não tinha isso que eu 
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tinha com dona Luíza essa aproximação de tá colada com a 

professora, não é, então eu aqui já era uma aluna que tava sentada 

lá no meu lugar fazendo as coisas, não é, tímida, não é, que eu era 

uma aluna tímida, eu era assim, de tá colada nela, mas eu era tímida. 

Mas, mesmo assim, participava das coisas da escola.(...) (Lúcia). 
 

(...) meu impacto maior é quando eu vim para aqui (aponta para o 

desenho da OSCAR) que era uma escola grande, não é, e eu estava 

acostumada com escola mínima. (Lúcia). 
 
(...) na OSCAR não, era uma escola grande que tinha várias salas, 

então eu me sentia perdida, quando eu chegava, quando eu comecei 

nessa escola, e quando eu chegava naquela sala de aula que era 
diferente da outra, que a gente já conhecia tudinho (...) (Luciana). 

 

 

Para Luciana, esse impacto também veio da estrutura da escola e da sala de 

aula: uma sala de aula grande, organizada, em que ela se sentia perdida. A escola 

também a marcou, a partir da figura e das práticas de uma boa professora, de quem 

ela se recorda até hoje, dona Cecília: 

 

(...) Aí lá eu tive uma professora que o nome dela era dona Cecília. 

Era uma professora forte, parece que eu tô vendo o rosto dela. Era 

aquela sala toda arrumadinha, era um galpão, minha primeira sala de 

aula lá, era em um galpão, onde tinha muitos alunos e eu ficava com 

vergonha, eu lembro que eu ficava com vergonha quando ela me 
perguntava as coisas eu sentava bem no cantinho, porque a escola 
de dona Luíza era uma escola que só era a gente, só era aquela 

turma (...) (Luciana). 
 
(...) eu lembro que eu sentava sempre no canto, assim da parede, 
que era pra professora nem falar comigo, nem me perguntar nada 
(risos) ficava bem quentinha lá, e eu lembro quando ela fazia: -Você 

aí Luciana, que não respondeu nada ainda. Pronto, eu morria de 
vergonha (risos) pra não responder nada (risos). Mas ela sempre 

cobrava. (risos) (...) (Luciana). 
 

 

Luciana se recorda de que tinha muito medo de errar, era tímida e a 

impressão que tinha era que todo mundo sabia mais do que ela. Isso marcou muita 

sua memória: 

 

(...) É na época eu era muito tímida, era, eu tinha vergonha da turma, 

que todo mundo sabia muito, eu tinha medo de errar, quando ela 
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perguntasse. (...) É, era o medo de errar, quando eu via as perguntas. 

(risos) (...) era timidez, com o medo de errar na frente de todo mundo, 
não sabe, aí eu ficava lá no canto pra ela me esquecer (Luciana). 
 

 

As práticas de leitura e escrita escolares também marcaram a memória de 

Luciana e de Lúcia. Foi na OSCAR que Lúcia recorda de ter recitado poesias:  

 

(...) eu era tímida. Mas mesmo assim participava das coisas da 

escola. Luciana lembra bem desse momento daqui (aponta para o 
desenho da OSCAR) Ela sempre fala do que a gente recitava, não é, 

na escola (...) É um momento de recitar, é, dizer poesia, não é 

(Lúcia). 
 

 

Segundo Lúcia e Luciana, enquanto estudaram no primário, não há 

lembranças de grandes dificuldades materiais. O que parece ter marcado a memória 

delas com mais força é o fato de que sempre tiveram todos os cadernos e livros 

encapados e organizados pela mãe, como foi referido no primeiro capítulo deste 

trabalho. 

A maior dificuldade relatada pelas depoentes sobre esse período escolar era 

que a OSCAR ficava localizada no bairro vizinho a Águas Compridas, o bairro de 

Beberibe, que no início não tinha ônibus
53:  

 

(...) e na época que nós moramos lá, não é, quando nós éramos 

pequenos a gente não tinha nem ônibus, não é, só depois que a 

gente começou a ter ônibus. Então eu já estava fazendo o primário 

quando tinha ônibus em Águas Compridas (...) Lá em Águas 

Compridas não tinha ônibus antes, não é (...) então como a gente tem 

Beberibe, não é, andava-se de Águas Compridas pra aqui, pra 

Beberibe onde tinha ônibus (Lúcia). 
 

 
Quando passou a ter ônibus, nem sempre podiam pegá-lo, na medida em que 

o valor da passagem era alto para a família. Então, é marcante nas suas memórias a 

caminhada a pé de um bairro para o outro quando fizeram o primário: 

                                                
53 Em 1950, a frota da cidade se resumia a 19 veículos (IBGE, 1958, p. 181).  
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(...) Já pegava ônibus, mas a gente também ia a pé, viu.(...) Podia e 

devia, porque dinheiro para esse ônibus aqui não tinha todo dia. 

Então andar a pé foi uma característica minha quando fiz o meu 

primário.(...) Ir para escola a pé. (...) A passagem era cara, em 

relação ao grupo social que nós pertencíamos, não é, e depois, eu 

digo é interessante, como hoje as distâncias qualquer coisa é longe, 

pra nós não era longe. Era longe, hoje eu não consigo ir a pé de 

Beberibe para Águas Compridas (...) Nesse tempo ia.(...) Eu e meus 

irmãos (Lúcia). 
 
(...) Eu sei que faltar aula, a gente nunca faltava aula, nunca, nunca 
mesmo, não tinha sol, não tinha chuva, e a gente andava pra ir pra 

escola viu? (...) Pra ir pra Cura Dars, era. (...) A gente ia e voltava a 
pés (Luciana). 
 
(...) Então, o que é que acontecia, quem morava aqui andava a pé, 

então quem morava em Águas Compridas nesta fase da minha 
infância andava a pé (Lúcia). 

 
 

 Quando Luciana, por ser a mais nova, começou a estudar na OSCAR, Lúcia 

já estava no final do primário e já se preparava para sair da escola. Nesse período 

começou a ter ônibus, mas como eles não tinham recursos para ir todos os dias de 

ônibus, sua mãe comprou uma bicicleta para o irmão e ela ia no bagageiro:  

 

(...) Não tinha, tinha ônibus mas a gente não tinha condição todo dia 

de estar de ônibus, aí a gente ia e voltava andando, até que uma, 

minha mãe conseguiu comprar uma bicicleta pro meu irmão, aí era eu 

e meu irmão. Aí eu andava de bagageiro, aí diminuía as passagens 

(Luciana). 
 
(..) Porque era longe, era e a gente ia de bicicleta, e quando não tinha 

bicicleta era andando mesmo, que nós íamos. E nunca faltamos aula 
por falta de passagem, de jeito nenhum (Luciana). 
 

 

Ao falar da OSCAR, Lúcia faz uma distinção entre as escolas do bairro de 

Beberibe. Segundo ela, havia uma escola menor - a OSCAR - e outra maior � a 

Escola Estadual de Beberibe. Na OSCAR, como ela afirma, estudava a população 

de meios populares e a Escola Estadual de Beberibe era ocupada pela �elite� do 

bairro: 
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(...) Beberibe já havia escola pública, não é, porque Beberibe já é um 

bairro histórico, né, vem desde o período, é anti-republicano, né, 

então você já tem lá, até uma população, é então você já tinha, você 

já tinha a escola pública maior como eu falei, Estadual Beberibe e 

você tinha uma escola menor. Menor em tamanho e menor também 

no seu alcance social, porque a população daqui, da Escola Estadual 
Beberibe, era uma população diferente da Escola Cura Dars. Nós 

aqui éramos mais pobres dos que os que estavam aqui, porque aqui, 

a gente podia dizer assim, aqui estava, por exemplo, representante 
das elites daquele bairro (Lúcia). 

 

 

Segundo Barroso (1998), foi a partir de 1955, dentro do processo de 

expansão do ensino secundário que começa a criação dos primeiros colégios fora do 

centro da cidade, como é o caso do Ginásio Estadual de Beberibe, referido pela 

depoente.  

Luciana, em conseqüência da mudança da família para o outro bairro 

chamado Cajueiro, teve novamente que mudar de escola. Como já dito 

anteriormente, Luciana mudou várias vezes de escolas. Quando saiu da OSCAR, foi 

reprovada, na quarta série do primário, experiência que marcou muito sua memória. 

Luciana atribui a sua reprovação à péssima qualidade da primeira escola que 

freqüentou quando a família chegou no bairro de Cajueiro: a escola ACA
54. Segundo 

a depoente, logo ela e a família perceberam que não era uma boa escola. Ela relata 

que a escola tinha uma estrutura precária, funcionava dentro de uma associação de 

moradores, somente com duas salas de aulas divididas por divisórias. Luciana, 

agora já adaptada a uma estrutura escolar organizada que tinha na OSCAR, não 

conseguiu se adaptar:  

 

(...) quando nós saímos de Águas Compridas e fomos pra Cajueiro. 

Aí eu fui estudar nessa escola ACA. No ACA, não tinha, não era uma 

boa escola (...) (Luciana). 

                                                
54 No depoimento dado pelo Sr. Hugo Menezes, morador antigo do bairro do Cajueiro, a ACA tratava-

se, no período, da Associação Cajueirense de Atletismo (ACA). Essa escola funcionava em um dos 

salões dessa associação. Nesse mesmo prédio, também funcionava a associação de moradores. 
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(...) Não era muito boa, não.(...) Eu lembro. Porque era uma 

associação ela, ainda é, ainda existe, esse prédio. Era uma 

associação e que a escola era dividida, eram duas salas de aulas que 

eram divididas com divisória.(...) (Luciana). 
 

 

O aspecto negativo mais forte na memória de Luciana em relação a essa 

escola, ACA, e que segundo ela contribuiu muito para a sua reprovação, era a 

postura da professora, que não era condizente com o que ela e a família 

reconheciam como uma boa profissional55: 

 

(...) E a professora de lá, meu Deus! dona Mery (risos). É eu lembro 

de dona Mery. dona Mery era uma professora que só, ela só dava 

aula sentada no birô, e isso me incomodava.(...) (Luciana). 
 
(...) Ela dava aula sentada no birô e comendo biscoito Waffer. (risos) 

(...) Era diferente da dona Cecília da OSCAR. Que a dona Cecília da 

OSCAR, ela dava aula em pé, era dinâmica, andava pela sala e via 

as tarefas da gente, e essa professora dessa escola não. E lá 

também não tinha diretora, nessa escola. (...) Não, não existia uma 

organização, então só eram duas professoras, não sei, na outra, na 

OSCAR não, tinha dona Maria José, que era diretora, aquela moral, 

tudinho. E essa escola, o ACA, parecia que era uma escola 
abandonada, entendeu, e eu sentia falta daquela professora que 
dava aquela aula em pé, explicando a gente e que passava pra ver 

os cadernos da gente como era que estava. Então não era uma 

escola boa (...) (Luciana). 
 

 

Luciana lembra de sempre reclamar em casa sobre a postura da professora e 

principalmente de não entender as tarefas que ela passava, já que ela não explicava 

as atividades: �(...) aí eu dizia: - olhe a tarefa de hoje, eu não sei se tava certo, se 

não tava, aí eu só estudei um ano lá (...)� (Luciana)56. 

                                                
55 É importante observar que os salários pagos às professoras primárias eram baixíssimos. Segundo 

Moreira, era: �(...) um ensino barato e de baixo teor qualitativo�. Segundo ele, 95,9% do 
professorado municipal era, na época, ocupado por leigos, �(...) por pessoas sem qualquer 

formação ou estudos pedagógicos� (1956 apud BARROSO, 1998, p. 120). Talvez esse fator 
explique, um pouco, a conduta dessa professora. 

56 Esse momento difícil vivido por Luciana nessa escola também foi relatado por Helena (uma das 

entrevistadas na pesquisa de Viana, 1998) como um dos momentos mais dramáticos de sua 

escolarização, pois quando ela estava realizando a 2º série do primário, além de ter problemas de 
saúde não conseguiu se adaptar na nova escola. Assim como Luciana, Helena estava saindo de 

seu bairro de origem para uma nova localidade e não conseguiu se adaptar nem à escola nem ao 
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O que também é possível observar através do depoimento de Luciana é que 

ela não considera esse ano em que estudou na escola ACA uma reprovação de fato. 

Em alguns momentos do depoimento ela diz que foi reprovada e relembra o episódio 

da professora: em outros momentos, ela diz não ter certeza se realmente perdeu o 

ano ou se sua mãe preferiu, ao observar que o rendimento da filha não era 

satisfatório, encontrar uma nova escola, considerada melhor no bairro, para que ela 

repetisse a quarta série, como podemos observar no depoimento abaixo: 

 

(...) Não, eu, deixe eu ver, eu reprovei uma vez por conta, foi 

justamente nessa escola do ACA. Nessa escola do ACA que aí eu 

não consegui, aí eu tive que ir pra uma outra escola, que foi a São 

Judas Tadeu. (...) Não, não, eu acho que não, eu fui reprovada nessa 

escola, eu passei com uma nota muito baixa, só sei que o rendimento 

foi muito muito fraco, eu não, não lembro mesmo se eu fui reprovada 

ou não na quarta série, eu sei que o rendimento de lá foi muito baixo, 

eu não lembro se eu fui reprovada. (...) Muito pela professora, era (...) 

(Luciana). 
 

Como afirma Zago (2000), o percurso escolar nos meios populares é muitas 

vezes caracterizado como acidentado e irregular. Como no caso de Luciana, 

normalmente há uma mudança contínua de escolas, o que também ajuda na 

reprovação. 

Foi a sua mãe que encontrou essa outra escola - São Judas Tadeu - e, 

novamente, Luciana fez a quarta série e também a quinta, finalizando o ensino 

primário
57. 

 

(...) foi quando eu fui pro São Judas Tadeu. Aí mãe descobriu que 

tinha essa escola melhor (...) que é a São Judas Tadeu, que era uma 

escola grande assim, aí lá eu já me senti melhor. (...).  
(...) Aí retomei, pronto, aí segui. (...) (Luciana). 
 

 

                                                                                                                                                   
bairro. Segundo Viana (1998), as dificuldades apontadas, no que se refere ao âmbito escolar, 

podem ser explicadas pela mudança do bairro (p. 175). 
57 Nesse período o ensino primário podia ter até a quinta série.  
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Na São Judas Tadeu, Luciana se sentia melhor por ser uma escola mais 

organizada. O que aparece em seu depoimento é que se sentia bem naquela escola 

pelo mesmo fator que se sentia bem na Escola Evangélica de dona Luíza. A São 

Judas Tadeu era novamente uma escola de bairro, agora de Cajueiro, todos os 

alunos eram da mesma localidade e ela os conhecia muito bem, chegando até a ser 

representante de turma, como afirma:  

 

(...) A escola era legal, aí eu, eu me saí toda. Eu, é, fui até 

representante de turma (riso) (...) porque aí eu já tava morando em 

Cajueiro, não é, e a turma eu conhecia, era uma escola de bairro, 

também, que era diferente da OSCAR. Porque a OSCAR, Beberibe é 

como um centro, que tem vários bairros e ele é que é o centro, e a 

São Judas Tadeu não, ficava no próprio Cajueiro e que os alunos 

eram todos de Cajueiro, e eram quase todos assim, da vizinhança, 

entendeu? Aí foi lá na São Judas Tadeu que eu fiz a minha quinta 

série, a quarta série, que concluía o curso, não era, o curso primário, 

concluí o curso primário (...) (Luciana). 
 

 

O fato de, na escola, estar entre �iguais�, ou seja, ter como amigos os seus 

vizinhos de mesmo nível social e econômico, parece facilitar essa adaptação do 

mundo escolar. Na medida em que as pessoas que compõem essas duas redes de 

sociabilidade � o bairro e a escola � são as mesmas, parece haver uma aproximação 

entre o meio social de origem e o universo escolar. 

Diferentemente da escola anterior, Luciana relata que a professora era muito 

boa, e que era muito fácil fazer amigos nessa escola, diferente das outras em que já 

tinha estudado até então:  

 
(...) essa professora da gente era dona Elisa, ela era muito dinâmica. 

Eu lembro de um passeio que nós fomos a Dois Irmãos inesquecível, 

passar dia todinho em Dois Irmãos (riso). Foi assim, muito muito bom 

mesmo. Era, é, foi muito bom essa escola pra gente (Luciana). 
 

(...) na escola São Judas Tadeu era bem mais fácil fazer amigos. (...) 

É, eu acho que era, era vizinho era tudo dali. Aí foi uma turma, poxa 

foi muito bom essa minha turma, dona Elisa, professora Elisa (...) Eu 
ainda tenho, assim, amizades dessa turma, entendeu.(...) (Luciana). 
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Um fator importante na trajetória escolar do primário de Lúcia e Luciana é 

terem estudado em escolas de caráter religioso: a escola de dona Luíza, Batista; a 

OSCAR, católica, e a São Judas Tadeu, que Luciana estudou, também católica.  

Segundo Lúcia, esse fator de estudar em escolas religiosas não teve muita 

importância na medida em que se estudava de acordo com a oferta que existia no 

momento. Mas recorda que na escola de dona Luíza não tinha um ritual religioso, ela 

não costumava orar em sala de aula, mas, como aluna, freqüentava a Igreja 

evangélica e participava da escola dominical. Já na OSCAR tinha todo um ritual 

religioso, rezava-se todos dias, tinham festas religiosas, tinha a participação de um 

padre, entre outras atividades católicas, como podemos observar no depoimento 

abaixo: 

 

(...) a dona Luíza, que era a professora da escola evangélica. dona 

Luíza não tinha momentos de participação assim de orar, né, essas 

atividades assim, até ir a Igreja, né, também, para a escola dominical, 

tudo isso. Eu passei, eu ia, eu fui pra escola dominical, eu era 
visitante da escola dominical, eu levava visitante pra escola 
dominical, eu me inseria mesmo naquilo que eu estava. Agora, aqui 
na OSCAR, não, a gente tinha o ritual da escola religiosa, ou seja, 

nós tínhamos todos os dias formar as filas e rezar, né? Nós tínhamos 

o padre, padre Viana, que vinha e que cumprimentava os alunos. Nós 

tínhamos as festas da Igreja, aqui (aponta para o desenho da 

OSCAR) tem mais uma formação religiosa, aqui (aponta para o 

desenho da OSCAR), do que nas escolas, né, nessa da Igreja 

Batista, não é, mas o que é que acontece, mas, não era, ou seja, 

essa era a disponibilidade que a gente tinha pra estudar (Lúcia). 
 

 

Luciana fez, inclusive, a primeira comunhão quando estudava na São Judas 

Tadeu: �(...) fiz a primeira comunhão lá nessa escola eu lembro (...)� (Luciana). 

Na família 2, segundo o depoimento de Célia, ela e seus irmãos cursaram 

todo o primário em um Grupo Escolar da cidade em que moravam, Barreiros, no 

interior de Pernambuco.  
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 Foi na década de 40 que Célia e seus irmãos fizeram o curso primário. Em 

1950, na cidade de Barreiros, existiam 28 unidades escolares de ensino primário 

fundamental comum, com 1.874 alunos matriculados, em instituições públicas e 

privadas (IBGE, 1958, p. 52), um número que podemos considerar pequeno diante 

da população total da cidade e da sua prosperidade econômica, no período.  

Segundo Célia, havia na cidade algumas escolinhas particulares, um Grupo 

Escolar do Município, um Grupo Escolar pertencente à Usina Central de Barreiros e 

uma escola agrotécnica nas fronteiras da cidade, com caráter de internato, só para 

meninos. Todos esses estabelecimentos ofereciam o ensino primário. 

Era comum, principalmente na década de 40, quando se vivia o auge da 

produção de açúcar, que as usinas da Zona da Mata pernambucana criassem 

verdadeiras vilas para seus funcionários. Lá se construíam escolas, mercadinhos, 

clubes de dança, cinemas, parques, entre outros. Ofereciam-se diversos tipos de 

serviço para que os operários vivessem dentro da região da usina: 

(...) havia um, havia um, eu acho até que era o capital concorrendo 
com a burguesia da cidade, entendeu. (pausa) Porque, na verdade, o 
operário deveria, lá no fundo se sentir muito orgulhoso, muito 

privilegiado de a ir pra uma Igreja moderníssima, do ponto de vista de 

construção, ter seus filhos estudando numa escola moderníssima, do 

ponto de vista de construção (...) (Célia). 
 

 

O grupo Escolar Carlos de Brito, que pertencia à Usina, era uma escola de 

vanguarda, nos moldes que caracterizavam, nesse período, um Grupo Escolar
58: 

�(...) bonita, imponente, grande e bastante organizada�. Segundo Célia, era 

considerada a melhor escola da cidade. É muito marcante na sua memória, hoje 

recordando o passado, a estrutura do Grupo Escolar da Usina. Segundo ela, tinha 

uma estrutura moderna, com ótimos professores, biblioteca, horta, entre outros 

                                                
58 Sobre a constituição dos grupos escolares no Brasil a partir do final século XIX, ver, entre outros, 

Souza (1998), Faria Filho (2000) e Pinheiro (2002). 
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atributos. O ensino era, sem dúvida, bem melhor do que o ensino das escolinhas 

particulares e do Grupo Escolar do Município, como podemos observar:  

 

(...) Pela estrutura que era altamente moderna, porque veja bem, 
essa época historicamente era a efervescência da indústria 

açucareira. (...) do Grupo Escolar do ponto de vista arquitetônico, eu 

hoje tentando olhar para o passado eu posso dizer que era eram 
arrojadas. E no ponto de vista técnico-pedagógico também era, 

porque tinha biblioteca, dentro da escola, é tinha, professoras ótimas, 

tinha horta, tinha jardim, tinha campo de esporte, quer dizer, (pausa) 
havia um arrojo (...) Porque na verdade o operário deveria, lá no 

fundo se sentir muito orgulhoso, muito privilegiado (...) ter seus filhos 
estudando numa escola moderníssima, do ponto de vista de 

construção (...) (Célia). 
 

 

Só era permitido freqüentar esse Grupo Escolar os filhos dos trabalhadores da 

Usina, que também moravam na Vila construída pela empresa. Célia relata que, 

possivelmente por influência de seu pai, que era alfaiate inclusive de altos 

funcionários da Usina, conseguiu, junto com seus irmãos, estudar nessa escola: 

 
(...) como a cidade era, na ocasião, é resultante de do sucesso de 

duas Usinas, e meu pai era alfaiate, inclusive dos funcionários mais 

categorizados da Usina, gerente, subgerente, não sei o quê e tal, 

então eu tive acesso ao grupo escolar da Usina que era só para 

operários. Eu fiz o meu primário no Grupo Escolar Carlos de Brito, 

que era um grupo pertencente à Usina Central Barreiros.(...) (Célia).  
 

(...) Eu presumo que por tráfico de influência, é tráfico de influência, 

eu tenha estudado no Grupo Escolar. Porque, na verdade, ninguém 

da cidade estudava no Grupo Escolar, e eu não morava na Vila, eu 

morava na cidade, então, eu presumo, veja bem, eu presumo, que 

enquanto alfaiate ele usou da influência de ter acesso a pessoas de 

poder da Usina, que lhe permitiu brechas pros filhos estudarem de 
graça no Grupo Escolar. (...) Os três. Isso o primário. Porque esse 

grupo era até, o que na época era chamado de primário, que eu não 

sei hoje como se chama (...) (Célia). 
 

 

Como já nos referimos no Capítulo 1, o pai de Célia soube mobilizar o seu 

capital social, construído na sua profissão como alfaiate, para conseguir ganhos em 

relação à escolarização dos filhos. 



 149 

Um primeiro elemento que podemos observar é que essas duas famílias 

conseguiram transpor os limites do ensino primário. Apesar desse nível de ensino se 

encontrar relativamente disseminado, apenas uma pequena parte da população 

tinha acesso à rede pública de ensino. Como afirma Moreira (apud BARROSO, 

1998), �a maioria (da população) não consegue o mínimo de recursos para esse fim 

(roupa e material escolar)�. Segundo o mesmo autor, enquanto a matricula nas 

séries iniciais do primário era grande, esse índice ia caindo nas séries posteriores. 

Como podemos observar, segundo dados de 1955, dos alunos matriculados nas 

escolas primárias do Estado em Recife, 45,5% freqüentavam a primeira série, 22,5% 

a segunda série, 16% a terceira, 12% a quarta e apenas 4% a quinta série (IBGE, 

1958). Ou seja, esse número é gradativamente decrescente. Podemos observar, 

diante disso, que essas famílias conseguiram transpor essas dificuldades referentes 

à permanência e à evasão na medida em que todos os seus filhos conseguiram 

terminar esse nível de ensino. 

Podemos observar, no entanto, que a família 1 e a família 2 percorreram 

trajetórias bastante distintas. Enquanto os filhos da família 1 passaram por várias 

escolas para concluir o primário, localizadas em Olinda e Recife, os filhos da família 

2 realizaram o primário em um só estabelecimento em Barreiros.  

Na família 2, Célia passou pelo ensino primário sem interrupções, assim como 

Lúcia, na família 1. Luciana não realizou o primário de forma contínua, teve que 

mudar muito de escola e, ao estudar em uma escola considerada de baixa 

qualidade, teve a sua primeira reprovação na quarta série, fato que a marcou muito.  

É importante ressaltar que foi nesse nível de ensino que Luciana teve sua 

primeira experiência negativa em relação à escola. Ao se mudar para um novo 

bairro, não se adaptou a uma nova escola que, segundo ela, não tinha organização, 
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e tinha uma professora com uma postura não adequada, que refletiu na sua primeira 

reprovação. Como já referido, essa passagem a marcou tanto que, no depoimento 

ela não consegue falar com clareza dessa reprovação.  

Ter estudado em escolas públicas ou particulares nos pareceu, principalmente 

no discurso de Lúcia, uma questão muito importante. Como já citado, a própria 

posição que ela ocupa hoje, de educadora militante em favor da escola pública, 

certamente contribuiu para a elaboração de um discurso muito contundente e 

orgulhoso de só ter estudado em escolas públicas. No desenvolver de seu 

depoimento, no entanto, observamos que as instituições por ela freqüentadas 

tinham, também, um caráter privado e/ou se situavam no limbo entre o público e o 

privado, o que era comum na época. 

No caso da família 1 é importante, também, observar que é através do 

processo escolar que as filhas começam a ter lembranças de livros e de práticas 

mais efetivas de leitura e escrita. 

Tanto para Lúcia quanto para Luciana os pontos mais marcantes em relação 

ao primário são referentes aos períodos em que estudaram em escolinhas de bairro. 

Lá se faziam mais amigos, todos eram conhecidos, a professora era mais presente e 

até assumiam um papel mais ativo no cotidiano escolar: Lúcia como monitora da 

professora dona Luíza, por ser a mais adiantada da turma, e Luciana como 

representante de turma. Estudar em escolas pequenas, em que todos já se 

conheciam, parecia passar uma certa segurança para elas, principalmente porque 

sua família, como dito no capítulo anterior, gozava de um certo �prestígio�, de boa 

família, de filhos estudiosos, na comunidade em que moravam. Quando tiveram 

acesso a uma �verdadeira escola�, grande, com crianças de vários bairros, esse 
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lugar simbólico ocupado pela família na comunidade não parecia influenciar mais. 

Nessas escolas elas eram apenas �mais uma� aluna dentro das salas. 

No caso da família 1, o fato de as filhas terem estudado durante maior parte 

do primário em escolas religiosas, muitas vezes de caráter filantrópico, católicas e 

evangélicas, nos parece não ter sido uma escolha e sim uma condição, na medida 

em que, como já vimos, a oferta de escolarização pública era relativamente pequena 

principalmente nos bairros. Era, como afirma Lúcia, a condição que o bairro dava: 

�Se só tinha esse tipo de escola é nessa que temos de estudar�. Estudava-se de 

acordo com a disponibilidade.  

No caso da família 2, o fato de fazer o primário em uma escola modelo, que 

era o Grupo Escolar Carlos de Brito, despertou muito orgulho em Célia e, tudo 

indica, nos irmãos também. Essa escola era considerada a melhor da cidade. É 

comum, quando falamos do passado retratá-lo sempre com orgulho, como o melhor, 

como o diferencial de hoje. Esse saudosismo de que aquela era uma boa escola, 

com ótima estrutura, é sempre recorrente em suas memórias. Essa passagem 

também demonstra, como já referido, que o pai de Célia exercia uma profissão que 

tinha um certo prestígio, e utilizou dela, no meio em que circulava para colocar os 

filhos na melhor escola. Nesse sentido, embora �não herdeiro�, dos pontos de vistas 

dos capitais cultural e econômico, no sentido de Bourdieu, seu Robson construiu um 

capital social que lhe permitiu obter vantagens que se concretizaram em uma melhor 

escolarização dos filhos. 

  

3.3 O primeiro rito de passagem: o exame de admissão 

O exame de admissão era um dos fatos mais marcantes que compunha o 

ensino secundário no período estudado: não há quem tenha estudado nesse 
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momento que não lembre desse processo, do curso preparatório, do livro etc.
59 A 

seletividade do ensino secundário era agravada por esse exame. Segundo Nunes 

(2000), 

 

O exame de admissão foi por algumas décadas a linha divisória 

decisiva entre a escola primária e a escola secundária. Funcionou 

como um rito de passagem cercado de significados e simbolismos, 
carregado de conflitos para os adolescentes ainda incapazes de lidar 
com fracassos (p. 45). 

 

 

O ensino secundário, no período estudado (a partir de 1942, com as Leis 

Orgânicas de Ensino), era constituído pelo ginasial, que durava quatro anos e, em 

seguida, o aluno escolhia entre o clássico e o científico, que eram de três anos. Para 

ter aceso a esse nível de ensino era necessário escolher a instituição que queria 

estudar e realizar o exame de admissão. 

O exame de admissão surgiu a partir da Reforma Francisco Campos 

(1931/1932) e é interpretado como um dos principais mecanismos de seletividade do 

ensino secundário até o início dos anos 70 (Lei 5692/71), quando foi, 

definitivamente, abolido com a criação do ensino fundamental de 8 anos.  

Esse exame era uma ruptura do primário para o secundário. Uma espécie de 

ritual de passagem, temido e bastante angustiante, segundo relatos, para o próximo 

nível de ensino, que era o secundário. Esse nível de ensino era muito concorrido, 

existiam poucas escolas que o ofereciam, principalmente públicas. Poucas pessoas 

conseguiam ter acesso a ele e essa dificuldade no acesso era reforçada através 

desse processo de seleção, que significava uma das suas maiores e principais 

                                                
59 Segundo Barroso (1998), �o acesso aos estudos pós-primários era, na prática, um privilégio 

daqueles que podiam pagar mensalidades escolares. Àqueles que não dispunham de condições 

para sustentar-se em escolas privadas restava ou prestar concurso de admissão aos poucos 

ginásios gratuitos então existentes, ou postular bolsas de estudo para freqüentar escolas 

particulares sem pagar, ou pagando mensalidades menores� (p. 114). 
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barreiras. Em 1950, por exemplo, somente 4,7% da população de 10 a 19 anos 

estava matriculada nesse nível de ensino. Em 1960, esse índice é de 7,49% 

(ROMANELLI, 2001, p. 78). 

Na memória dos entrevistados, a aprovação no exame de admissão equivalia 

à aprovação contemporânea no vestibular e era uma espécie de �senha para a 

ascensão social� como afirma Nunes (2000, p. 45). A concorrência era muito alta, 

havia toda uma preparação para fazê-lo. Muitos estudavam alguns meses, outros se 

preparavam durante todo o ano. Essa aprovação conferia uma certa �ascensão 

social�, pois significava a passagem para um nível de ensino organizado e pensado 

para poucos escolhidos. 

Essa dificuldade no acesso ao ensino secundário, caracterizada, 

primeiramente, pelo exame de admissão, fazia com que muitas famílias, 

principalmente de meios populares, vissem no primário o limite educacional para os 

seus filhos. A relação das pessoas de meios populares com o ensino secundário, 

nesse período, era marcada por uma possível ascensão social, pois a escola para o 

trabalho manual não possibilitava essa ascensão. Aquela escola secundária 

tradicional é que �representava a oportunidade de aquisição de uma melhor posição 

social� (NUNES, 1980 apud BARROSO, 1998, p. 65).  

Foi o que aconteceu com as famílias analisadas: famílias de meios populares 

para quem a entrada nesse nível de ensino já configurava um avanço em relação 

aos níveis de escolarização de sua própria família e da classe social de que faziam 

parte.  

Na família 1, somente Lúcia passou por esse exame, quando Luiz e Luciana 

cursaram o então denominado 1
o grau, o exame já não mais figurava na lei 

educacional. Na família 2, os três filhos fizeram o exame. Célia se recorda desse 
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momento, em sua própria trajetória e na do seu irmão José, quando fez o exame 

para estudar no Ginásio Pernambucano. Tanto na família 1 quanto na família 2, os 

filhos que fizeram o exame de admissão foram aprovados na primeira vez.  

No caso da família 1, Lúcia se recorda que estava concluindo a quarta série 

do primário quando seu pai lhe levou para fazer a inscrição em um cursinho 

preparatório para o exame de admissão. Ela não se recorda se esse cursinho era 

particular, mas lembra que tinha uma pré-seleção para entrar e que estudou lá 

durante aproximadamente dois meses.  

Provavelmente deveria ser um curso particular, pois esse tipo de cursinho 

preparatório, diante da dificuldade do exame e da possibilidade quase inevitável do 

fracasso, proliferou em todo o país. Segundo Nunes (2000), no período, observou-se 

�a disseminação dos cursos de admissão organizados por particulares, mantidos à 

custa de altas taxas e dificultando condições às populações mais pobres de 

participar do processo seletivo� (p. 45). Com essa disseminação, no período havia 

cursos preparatórios com diferentes custos para o aluno, para que até mesmo 

famílias com características como a de Lúcia pudessem neles manter, mesmo com 

sacrifício, seus filhos.  

No caso da família 2, Célia e Dorinha fizeram o exame de admissão para 

estudar no Ginásio Municipal de Barreiros:  

 
O exame de admissão, e estudei lá os quatros anos, eu e minha irmã. 

O meu irmão é que, nessa ocasião, começou a aparecer um 

problema de saúde, nos olhos, veio para casa das irmãs de minha 

mãe pra se tratar e com doze, treze, quatorze anos não podia ficar 

sem estudar e então ele aqui estudou no Ginásio Pernambucano 

(Célia). 
 

 

Célia se recorda de ter estudado muito para fazer o exame. No seu caso, a 

preparação foi feita em casa com a ajuda da mãe: 
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Lembro, lembro, lembro que eu, eu fui ensinada, eu fui, não é 

ensinada, monitorizada muito por minha mãe, eu me lembro dela 

passando tarefas de manhã e tomando de tarde, isso durante talvez, 

uns quinze ou vinte dias, eu não sei precisar, quinze, vinte dias, um 

mês. Mas sei que foi férias e fim do primário, até o dia do exame lá. E 

ai eu passei, agora me lembro de mim muito estudando, estudando 
geografia, história, é português, me lembro muito dela, ela me 
fazendo ditados com palavras soltas, sem ser com frases, pra é, 

palavra com ç, palavra com s (...) (Célia). 
 

 

Apesar de não possuirmos dados suficientes sobre esse momento na vida 

escolar de José, presumimos que tenha sido também muito difícil. Segundo Barroso 

(1998), a qualidade atribuída ao ensino ministrado no Ginásio Pernambucano era 

produto de um somatório de elementos diversos, entre eles, �os critérios rígidos de 

seleção da clientela que postulava nele ingressar, especialmente o exame de 

admissão; esse alunado era proveniente, em sua maioria, de um ambiente sócio- 

cultural que favorecia o aprendizado� (p. 140). A origem familiar de José não tinha o 

perfil proposto do alunado que freqüentava esta instituição, mesmo assim ele 

conseguiu passar no exame e fazer o ginásio.  

Barroso (1998) afirma que a seleção da clientela aparece em primeiro lugar na 

memória de seus entrevistados, quando perguntados sobre a qualidade da 

instituição. O desejo de ingressar no Ginásio Pernambucano exigia uma preparação 

específica visando ao exame. Segundo ele, �ser aprovado no exame de admissão ao 

GP é relatado como um primeiro fator de sucesso e motivo de orgulho para as 

famílias� (p. 151)
60. Foi o que deve ter vivido José e sua família.  

Lúcia se recorda de que tinha um livro específico para se preparar para o 

exame, com todas as disciplinas que seriam cobradas na prova: 

                                                
60 Segundo um dos entrevistados de Barroso (1998), no ano em que fez o exame de admissão para o 

Ginásio Pernambucano, 1950, eram 286 candidatos e só passaram 26. A partir desse dado 

podemos constatar a seletividade dessa instituição e, provavelmente, de outras escolas públicas de 

prestígio, como era o caso da Escola Normal, instituições em que parte dos filhos analisados nesta 

pesquisa fez o secundário. 
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(...) Tinha aquele, livro não é, que era, acho que era Programa de 

Admissão, acho que era isso, um livro grosso, né, que tem todas as 

disciplinas no mesmo livro e que tem aquelas páginas que a gente 

fazia composição, olhava as figuras e escrevia sobre a figura (Lúcia). 
 

 

Esse livro �grosso�, pois normalmente tinha um grande número de páginas 

contendo todos os conteúdos que iriam ser cobrados na prova, como podemos 

observar nas palavras da depoente, era, segundo Nunes (2000), �(...) freneticamente 

manipulado pelos ansiosos estudantes durante um ano, ou alguns meses� (p. 45). 

Esse tipo de livro era caro e sua aquisição era um sacrifício para algumas famílias 

que queriam ver seus filhos fazerem o ginásio.  

Lúcia lembra que era muito difícil passar no exame e atribui ao fato de ter feito 

seu primário nas escolas em que fez como a base para a sua aprovação, mais do 

que o cursinho. Esse momento da prova era o terror para todas as crianças. Lúcia se 

recorda muito bem de que a prova era muito difícil, com uma parte oral e uma parte 

escrita, e da tensão que se ficava no dia de conhecer os resultados
61:  

 

No momento, no dia de fazer a prova, no dia de escutar os 
resultados, não é, era prova escrita e prova oral, então todo esse 

processo eu morria de medo, né, mas eu consegui enfrentar aquilo ali 

(...) (Lúcia). 
 

 

No caso de Célia, ela também recorda que essa seleção era bastante 

concorrida em Barreiros, pois só havia um único Ginásio, que era o municipal. Todas 

as crianças - do Grupo Escolar do Município, do Grupo Escolar em que estudava, o 

da Usina, e das escolinhas particulares - concorriam às mesmas vagas. Porém, ela 

relata que a maioria das vagas ficava com os alunos da sua escola porque, como ela 

já afirmou anteriormente, era a melhor da cidade:  

                                                
61 Barroso (1998) também afirma que esse exame marcou muito a memória de seus entrevistados, 

principalmente pelo rigor das provas escritas e das argüições orais.  
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Era, era, era concorrido, porque veja bem, era concorrido porque 
tinha a massa de crianças que o Grupo Escolar da Usina largava e 

crianças da cidade. Era só um Ginásio, entendeu, não existia um 

Ginásio da Usina só existia o primário, então era uma massa. O total 

era somatório dos filhos dos operários com os filhos é do pessoal da, 

eu não sei se posso chamar, eu acho que eu posso, dos civis da 

Cidade, e os sujeitos operários representariam metaforicamente um 
exercitozinho dominado (...) E possuído pela Usina. Então a 

concorrência era grande, mas nós do Grupo quase que totalmente 

eram os aproveitados. Porque o nosso ensino fundamental era muito 
mais bem feito do que o ensino fundamental do Grupo Escolar do 
Município, e das escolinhas particulares (...) que existiam na cidade. 

Então vamos admitir nove, oitenta por cento dos que passavam no 

Exame de Admissão eram advindos do Grupo Escolar Carlos de Brito 

e vinte por cento era da cidade e creio até que destes vinte por cento 

uns quinze por cento eram de escolas particulares e cinco por cento 
do Grupo Escolar do Município (...) (Célia). 

 

 

 É importante salientar que, como afirma Nunes (2000), cada instituição 

organizava o seu programa, que não era divulgado antecipadamente; sendo assim, 

os estudantes não sabiam se o nível das provas seria correspondente aos conteúdos 

trabalhados durante a quarta série das escolas primárias, o que tornava o exame 

ainda mais seletivo.  

No momento de preparação para esse exame o aluno teria que escolher para 

que instituição concorrer à vaga. No caso de Lúcia, surgiu a opção de estudar na 

Escola Normal do Recife. Foi nesse momento de escolha que a depoente recorda ter 

vivido uma das suas mais marcantes experiências na vida escolar. Fica claro no 

depoimento que esse fato a marcou muito e, quando analisa o passado, reconhece 

esse momento como o primeiro ato de preconceito sofrido por ela na sua trajetória 

de estudante. 

A Escola Normal do Recife era uma das instituições mais tradicionais da 

cidade. Era uma das poucas escolas que oferecia o ensino secundário com o caráter 

público. Lá estudava toda uma parcela privilegiada culturalmente da sociedade 

pernambucana. A Escola Normal do Recife, estabelecimento em que Lúcia e Célia, 
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concluíram o seu secundário, em conjunto com o Ginásio Pernambucano eram as 

escolas mais tradicionais desse nível de ensino na década de 50 em Pernambuco.  

A Escola Normal foi fundada em 1864, sob o objetivo de �(...) formar bons 

professores de instrução primária por meio de ensino metódico e de educação 

exemplar� (ARAÚJO, 2000, p. 77) E, desde então, essa instituição vinha se 

configurando no Estado com um dos estabelecimentos mais tradicionais e 

importantes. 

As pressões em torno do projeto de expansão do ensino público estavam em 

todos os lugares, principalmente nas camadas médias e suburbanas, como por 

exemplo o assalariado urbano, classe média e a nova elite comercial e industrial.  

A família 1, apesar de ter dificuldades na hora da escolha da escola, parece 

ter envidado esforços nesse momento decisivo em prol do projeto de continuação da 

escolarização dos filhos. Segundo Nunes (2000), �existia todo um empenho das 

famílias para matricularem seus filhos no ginásio, o nervosismo das crianças 

realizando os exames de admissão (...)� (p. 36). 

Esse momento marcou Lúcia mas também o restante da família, já que no 

depoimento de Luciana também aparece esse episódio, que teve como figura central 

Dona Mirtes, madrinha de Luciana. Dona Mirtes era uma espécie de mentora 

intelectual da família, como iremos analisar melhor no capítulo seguinte. Ela era uma 

senhora que tinha um nível de escolarização maior e sempre ajudava a família de 

Dona Conceição e seu Edmilson nas questões escolares. 

Dona Conceição estava preocupada sem saber onde colocar a filha para fazer 

o secundário. No início da década de 60, eram pouquíssimas as escolas públicas 

que ofereciam esse nível de ensino. Na cidade de Olinda no início da década de 60, 
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existiam apenas três instituições de nível secundário, entre públicas e privadas, uma 

industrial, três do comercial e uma do pedagógico (IBGE, 1958, p. 182). 

No Recife, havia duas grandes escolas públicas: a Escola Normal e o Ginásio 

Pernambucano. Sua mãe, preocupada com esse fato, procurou Dona Mirtes que 

disse que deveriam colocá-la na Escola Normal:  

 
(...) A Escola Normal era uma das escolas muito requisitadas 
principalmente pelas camadas não populares, não é, mais pelas 

camadas mais é (pausa) de condições. E, claro, eu tava terminando 

aqui (aponta para o desenho da OSCAR) o primário, mãe, pesando 

onde é que eu ia estudar. Aí ela foi, e a madrinha de Luciana era uma 

pessoa é financeiramente e socialmente esclarecida. E ela 

conversava com mãe, mãe conversava com ela que tava preocupada 

que não sabia onde eu ia estudar, porque eu estava terminando já o 

primário e deveria ir para o ginásio, aí foi quando ela disse: - Porque 
você não bota Lúcia na Escola Normal? Aí ela disse: - Não, porque 

não Dona Mirtes, eu não posso botar Lúcia na Escola Normal, porque 
a Escola Normal é uma escola para ricos, e a gente não vai poder 

botar Lúcia lá. Aí ela disse: - Não, a Escola Normal não é escola para 

ricos, a Escola Normal é uma escola para pobres, é uma escola para 

quem não paga, porque é uma escola pública. Então eu acho que 
você deveria botar Lúcia lá, né, para fazer o ginásio. Aí, mãe veio e 

conversou isso, claro que na época eu não entendia isso, mas o fato 

de ir pra a cidade, estudar na cidade, era uma coisa boa (Lúcia). 
 
 

Segundo dona Conceição, assim se deu a escolha da Escola Normal: 

 
Aí eu fui na casa da madrinha de Luciana, a madrinha de Luciana 

disse assim: Ô Conceição, você diz que Lúcia é tão estudiosa, é (...) 

porque você não aproveita e bota ela na Escola Normal? Eu disse:- 
Mas dona Neide, a Escola Normal não é pra mim não. Eu não posso 

pagar Escola Normal pra Lúcia, Dona Nice? Ela disse: não 

Conceição, a Escola Normal não é paga não. -Num é, não? Não, 

Conceição, a Escola Normal é pra pobre! Agora os ricos (enfática) 

que tomam a vez dos pobres, que agora tão tudo na Escola Normal. 

Mas a Escola Normal é das meninas pobres que não pode pagar, as 

meninas pobres que agora só é tudo moça, não ensina homem, só 

ensina moça, é das meninas pobres, Conceição. Vá botar ela lá, se 

você puder, bote ela lá. Eu disse, tá certo dona Nice, vou fazer isso. 
E fiz. Quando ela foi, aí soube que tinha que fazer admissão. 

 

 

Dona Conceição, mesmo procurando saber sobre outras possíveis escolas, 

parece ter se convencido e seguiu a orientação de dona Mirtes, decidindo colocar a 
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filha na Escola Normal. Lúcia também gostou da decisão pois, além da mudança no 

nível de ensino, ia pela primeira vez estudar em uma escola mais distante, no centro 

da cidade, e isso a encantava, de certa forma.  

Segundo Lúcia, era comum nesse período a mãe acompanhar os filhos 

durante o primário. No ginásio, esse papel cabia ao pai. Porém, nem seu pai nem 

sua mãe sabiam como chegar até a escola; foi daí que dona Mirtes os acompanhou. 

Na primeira vez que foram à escola, ainda não era o período de inscrição; o 

secretário os aconselhou a procurar uma escola mais próxima do bairro onde 

moravam: 

 

(...) Então, como é, até o primário as mães tomavam conta dos filhos 

e o ginásio já era tarefa, não é, maior então os homens é que 

assumiam, então meu pai que foi comigo no IEP62. Mas como nem 
ele, nem minha mãe sabia, né, como se mover numa escola grande, 

numa escola de centro da cidade, dona Mirtes acompanhou meu pai 
a primeira vez e a mim para ir nessa escola. Então, ou seja, foi a 

pessoa não só que sugeriu, mas a pessoa que acompanhou. Então, 

quando chegou lá, tinha um secretário que se chamava seu Maia, era 

o secretário e a escola como eu estou dizendo, naquela época, final 

dos anos 50 e início dos anos 60, então logicamente você imagina, 

quem tava aqui, quem era o perfil. E na época eu era uma menina, 

né, é, pequena, magrinha, usava minhas trancinhas, bem 

arrumadinha, não é, porque mãe sempre teve esse cuidado. Então 

quando eu cheguei lá para fazer minha inscrição, então, seu Maia 

disse, falou, dona Mirtes falou, né, que tava indo lá para fazer a 

inscrição, para fazer o ginásio, essa coisa toda, aí ele perguntou para 

ela onde morava, aí ela disse, né, então lá vem aquela coisa se tem 

escola mais próxima ou não. Mas aí não tava na época da inscrição 

ainda, então quando tivesse no período da inscrição deveria voltar. 

Então dona Mirtes disse: - Você já sabe onde é a escola, então eu 

não vou mais precisar voltar com você. Pai disse - É, tá certo. - Então 

no dia você vem com Lúcia e você já sabe onde é que vai falar. 
 

 

No período da inscrição, Lúcia e seu pai foram sozinhos. Chegando lá, foram 

recebidos pelo mesmo secretário, e foi nesse momento que aconteceu o fato que 

tanto a marcou, como podemos observar abaixo: 

                                                
62 IEP é o Instituto de Educação de Pernambuco, complexo educacional criado em 1962, que 

compreendia a antiga Escola Normal de Pernambuco (BELLO, 1982, p. 247). 
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Quando nós voltamos para fazer a inscrição, aí o seu Maia, não é, vai 
e diz assim para o meu pai disse assim: - Olhe, só fica aqui na escola 

quem tem média muito alta, porque quem não tem média alta, então 

é transferido para outra escola. O senhor prefere inscrevê-la aqui 
mesmo, ou o senhor quer inscrevê-la em uma outra escola? Não é? 

(riso) Aí vem a minha interpretação, eu não tinha o perfil de menina 

que passasse naquela escola, não é, aí meu pai olhou para mim e 

perguntou: - O que é que você acha, você quer se inscrever aqui, ou 

quer se inscrever noutra escola? Aí eu decidi, ainda me lembro disso: 
-Eu quero me inscrever aqui. Aí me inscrevi lá, não é, e logicamente 

passei na seleção e fiquei lá, né. É, eu acho para mim, esse é um 

episódio, assim, que eu acho fortíssimo na minha vida, fortíssimo 

porque tive essa pessoa que ajudou meus pais e minha mãe, na 

escolha de uma escola, fortíssimo porque, claro, na época eu não 

sabia que tava vivendo um processo de discriminação, só depois 

muitos anos quando eu já tava formada, quando eu já tinha uma 

formação mais crítica, relembrando é que eu pude ver isso (...) 

(Lúcia). 
 

 

Hoje, olhando e analisando o passado, Lúcia considera esse o primeiro 

momento de sua vida que recorda ter sofrido racismo. Aquela figura, segundo ela, 

magrinha, negra de trancinhas, não era, de forma alguma, o estereótipo da aluna 

que freqüentava a Escola Normal. Lá estavam, sobretudo, as classes médias em 

ascensão e pessoas negras de meio populares não são representativas desse grupo 

social, como podemos observar no depoimento abaixo: 

 

Esse fato, quer dizer, mas era uma coisa guardada que eu não sabia 

disso, com muitos anos, depois é que eu fui encontrar onde eu tinha 

vivido o meu primeiro, ou tomado consciência da minha, dessa 

discriminação, porque se eu não fosse uma menina que tivesse, 

soubesse o que queria eu certamente achava que não passaria ali, 

não é (...) Marcou! que eu lembro até hoje (...) Isso, exatamente, 

então para mim foi o momento mais forte de discriminação.(...) 

(Lúcia). 
 

Meu pai me perguntando, quer dizer, eu lá, diante dele aquela 

coisinha insignificante, e ele dizendo: - Aqui só fica quem tirar notas 

muito altas, quem não tirar vai para outra escola, o senhor quer 

inscrevê-la aqui ou em outra escola. (Lúcia). 
 
É quer dizer, a minha memória, é de uma explicitação do preconceito, 

né, aquilo lá aquilo, mas que na naquele momento, eu não tinha a 

compreensão que tenho, mas de qualquer maneira, é alguma coisa 

me fez reagir, quando eu dizia, quando o meu pai me perguntou, não 

é, se eu queria ir para outra escola ou se eu ficaria naquela, por conta 
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da história da seleção, não é. O que eles diriam aqueles que não 

tirassem a nota boa não ficaria naquela escola, iria para outra escola. 

E que já naquele momento, eu tinha certeza e dizia na hora, ali, que 

eu queria fazer a seleção (...) (Lúcia). 
 

 

Temos que analisar que, no trabalho com fontes orais, tratamos com pessoas 

que, diariamente, reelaboram seu passado a partir do lugar que ocupam no 

presente. Ela, como professora, com o orgulho de ser negra e de ter ascendido 

socialmente por meio da escola, já por muitas vezes revisitou sua trajetória de 

escolarização, revendo seus momentos de sucesso e de fracasso, as barreiras que 

teve que enfrentar, o que quer ser lembrado e o que quer ser esquecido. 

Outro ponto importante é a auto-estima positiva de Lúcia, construída, em 

parte, em sua trajetória anterior de escolarização, que a ajudou a seguir na decisão 

de sua mãe e de Dona Mirtes em prestar o exame de admissão para essa escola, 

como ela mesma afirma: 

 

(...) Eu acho que eu tava com desejo de estudar lá, não é, eu queria 
ficar ali. Dona Mirtes já tinha dito para minha mãe que ali não era, era 

lugar para pobre, também, não é, eu tinha uma história de que eu 

sabia das coisas, não é, eu vinha acumulando aqui na minha 

trajetória, eu era estudiosa, eu estudava, não é eu tirava boas notas, 
então eu tinha assim uma construção aqui, que não me dava medo 

de enfrentar o bicho que ele tava me apresentando, embora que o 
meu coraçãozinho batia, né, (...) (Lúcia). 
 

 

O que podemos observar é que o exame de admissão foi, realmente, para 

essas duas famílias um ritual marcante para o acesso ao ensino secundário, mesmo 

em se tratando de momentos vividos, no caso da família 1, na capital, e, no caso da 

família 2, em uma cidade do interior do Estado. O livro, o estudo excessivo, a prova, 

a tensão, tudo isso ficou marcado na memória. Na família 1, Lúcia fez ainda um 

cursinho preparatório, na família 2, Dona Célia se encarregou de preparar a filha 
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para esse momento, que podemos considerar como uma das principais barreiras de 

acesso ao ensino secundário. 

A escolha de José pelo Ginásio Pernambucano e a de Lúcia pela Escola 

Normal, instituições de renome e no centro do Recife, agravavam ainda mais a 

dificuldade desse exame, já que ambas as escolas eram muito concorridas e tinham 

no exame de admissão uma de suas barreiras para a maior seletividade. Já Célia 

também sofreu uma concorrência acirrada, já que em Barreiros só havia um único 

ginásio.  

Na família 1, relembrando o momento vivido por Lúcia, esse exame não 

somente a marcou pela dificuldade, mas também por todo um processo de escolha 

pela instituição, com a ajuda de dona Mirtes, e pelo que a depoente caracteriza 

como um momento que sofreu seu primeiro ato de preconceito, pelas suas 

características, segundo ela, não condizerem com o perfil de aluna da Escola 

Normal, no período.  

 

3.4 O ensino secundário 

3.4.1 O ensino secundário no Brasil: sua organização e o movimento de 

expansão 

É denominado como ensino secundário o ramo do ensino médio 

imediatamente posterior aos quatro anos do primário e anterior ao superior. 

Em 1950, o Brasil passava por uma série de transformações econômicas, 

como a industrialização e a aceleração da urbanização, o que provocou a 

necessidade de uma mão de obra mais qualificada, aumentando, a partir daí, a 

procura pela educação formal e a busca por níveis superiores de ensino. Nesse 

período, uma escolaridade de nível primário garantia o acesso a grande parte dos 

empregos, mas, paulatinamente, como a população foi cada vez mais se 
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escolarizando, o primário passou a ser mais comum, e a exigência, para a ocupação 

dos empregos, passou a ser o nível secundário. 

No período estudado, o ensino secundário era altamente concorrido, com 

poucas instituições públicas, o que dificultava o acesso daqueles advindos de meios 

populares, é o que podemos constatar segundo os dados trazidos por Nunes (2000): 

�(...) em 1957, de 100 alunos que freqüentavam o nível primário apenas 14 

chegavam ao nível subseqüente e, dentre esses, apenas 1% dos indivíduos eram 

proveniente das classes populares, que correspondiam a mais de 50% da população 

brasileira� (p. 48). Diante disso, podemos constatar que era muito difícil o acesso e a 

permanência de indivíduos como os estudados nesta pesquisa no ensino 

secundário. 

Quando o ensino primário se tornou relativamente disseminado, como já dito 

anteriormente, nas palavras de Barroso (1998), começou a surgir, com maior ênfase, 

discussões em torno da necessidade de expandir
63 o ensino secundário, 

principalmente ampliando a oferta de vagas desse nível de ensino na rede pública:  

 

Estas pressões justificavam-se, numa perspectiva mais geral, pela 
crença de que o mundo caminhava para o domínio absoluto da 

ciência e da técnica e que o futuro de progresso generalizado 

dependia da expansão da oferta de uma educação escolar mais 

sofisticada a contingentes crescentes de população. Mas as escolas 

de ensino médio (e superiores) eram poucas, muito poucas (p. 02-
03). 
 

 

Essa pressão advinha principalmente das classes médias urbanas em 

ascensão e das camadas populares. Conforme o autor, os educadores que faziam 

parte dos projetos desenvolvimentistas lutavam, por um lado, pela maior presença 

do Estado no ensino secundário e, por outro, criticavam o fato de que a escola 

                                                
63 Segundo Barroso (1999), o processo de expansão do ensino secundário recebeu diferentes nomes 

contemporâneos: democratização, popularização e massificação são os mais utilizados.  
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secundária era a única que dava acesso irrestrito aos cursos superiores. Podemos 

pressupor, assim, que o acesso e a permanência, nesse nível de ensino, dos 

sujeitos de meios populares que são analisados nesta pesquisa tornam-se 

estatisticamente improváveis, dentro do contexto desse período.  

 Entre 1940 a 1970, período em que a maioria dos filhos das famílias 

estudadas tiveram acesso a esse nível de ensino, o secundário foi regido por duas 

reformas educacionais. Primeiro a Lei orgânica de 1942, conhecida como a reforma 

de Capanema, realizada pelo então Ministro da Educação do Estado Novo, Gustavo 

Capanema. Essa reforma é que marca mais fortemente a presença do Estado na 

organização desse nível de ensino. Segundo Nunes (2000), essa reforma afirmou a 

dualidade do ensino, ao opor o ensino primário e profissional e o ensino secundário 

e superior, diferenciando o secundário em relação aos demais ramos do ensino 

médio como comercial, normal, industrial e agrícola, que não eram a ele 

equiparados. Esses ramos, inclusive, não podiam utilizar a denominação ginásio ou 

colégio, e eram, segundo Barroso (1998), considerados de segunda classe e não 

davam acesso indiscriminado ao nível superior.  

Era clara na referida lei a presença do caráter elitista que tomava o ensino 

secundário: 

 
O que constitui o caráter específico do ensino secundário é a sua 
função de formar, nos adolescentes, uma sólida cultura geral, 

marcada pelo cultivo a um tempo das humanidades antigas e das 
humanidades modernas, e bem assim de neles acentuar e elevar a 
consciência patriótica e consciência humanística (...). O ensino 

secundário se destina à preparação das individualidades 

condutoras, isto é, dos homens que deverão assumir as 

responsabilidades maiores dentro da sociedade e da nação, dos 

homens portadores das concepções e atitudes espirituais que é 

preciso infundir nas massas, que é preciso tornar habituais entre o 

povo (Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos apud BARROSO, 

1998, p. 23. Grifos do autor). 
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O secundário tinha como objetivo formar dirigentes que conduziriam a nação, 

não tendo a preocupação de ampliarem as suas vagas para a maioria da população. 

De forma alguma esse processo de democratização do ensino secundário ocorreu 

de maneira linear, passiva, sem críticas e entraves, como afirma Barroso (1998). 

Vários dilemas ocorreram na tentativa de estabelecer esse processo de expansão 

como: a troca de vagas em escolas públicas por votos; a permanência das 

características tão criticadas desta escola por ser bastante atraente para o �povo� 

como um projeto de ascensão social; a clientela diferenciada, quer dizer, camadas 

médias e populares consideradas mal preparadas para os estudos acadêmicos; a 

multiplicação dos turnos e a maior flexibilidade dos critérios de inspeção; o 

quantitativo ser mais enfatizado do que a qualidade, proliferação indiscriminada, 

vários movimentos de iniciativa da sociedade em prol da construção de novos 

ginásios
64, entre outros. 

Posteriormente, uma outra lei passou a reger o ensino secundário: a LDB nº 

4.024 de 1961. A lei organizava o ensino como pré-primário, primário, médio e 

superior. O ensino médio era subdividido em dois ciclos: o ginasial de quatro anos e 

o colegial de três anos, ambos compreendendo o ensino secundário e o ensino 

técnico (industrial, agrícola, comercial e pedagógico). O exame de admissão 

permaneceu, mas de uma maneira mais descentralizada. O superior continuava com 

a estrutura anterior, era de responsabilidade Federal, mas não explicitava 

gratuidade. Era uma obrigação do setor público, mas também do setor privado 

através de bolsas de estudos. 

 

                                                
64 Um desses movimentos aconteceu em São Paulo, através das SABs (Sociedade de Amigos dos 

Bairros) composta pela classe média, pequena na época, em que participavam os pequenos 
comerciantes, funcionários públicos, militares de baixo escalão, professores primários e alguns 

profissionais liberais. Esse grupo conseguiu instalar vários ginásios em bairros paulistas (SPÓSITO, 

1984, p. 222). 
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3.4.2 O ensino secundário em Pernambuco 

Sendo o ensino secundário o parâmetro principal desta pesquisa, na medida 

em que caracterizamos o acesso a ele como longevidade escolar, faz-se necessário 

abrir um parêntese no texto e falar um pouco sobre esse nível de ensino no Estado 

de Pernambuco. 

É importante salientar que a sociedade pernambucana dos anos 50 era 

marcada por contrastes acentuados e praticamente se dicotomizava entre grandes 

fortunas � cuja origem está ligada à economia agro-pecuária e ao comércio 

importador/exportador � e a multidão de trabalhadores rurais, já que nesse período 

dois terços da população pernambucana vivia nas áreas rurais, principalmente em 

atividades vinculadas às grandes usinas de cana-de-açúcar. O Recife, como cidade-

porto, era o abrigo de uma incipiente classe média emergente, ligada ao serviço 

público, ao comércio, à prestação de serviços, entre outros (BARROSO, 1998).  

No início da década de 50, segundo Barroso (1998), o ensino público 

secundário em Pernambuco se resumia a dois colégios tradicionais do Recife65: o 

Ginásio Pernambucano, exclusivamente para rapazes (em que José estudou) e a 

Escola Normal, exclusivamente para moças (onde Lúcia e Célia estudaram). Em sua 

grande maioria, essas instituições eram freqüentadas pela classe média 

intelectualizada, como já nos referimos. Essas eram escolas que poucas pessoas 

tinham acesso, principalmente pela sua seletividade na entrada, como já vimos. 

Sendo assim, era um �certo privilégio� estudar em uma dessas instituições, seus 

alunos tinham um caráter distintivo dos demais (BARROSO, 1998). Nos anos 50, 

                                                
65 Segundo Barroso (1998), �(...) esse quase monopólio da escola particular no ensino secundário era 

alvo de muitas críticas. As escolas particulares eram freqüentemente chamadas de �fábricas de 

diplomas�; acusadas de priorizar o lucro fácil; seus critérios de aprovação eram considerados muito 
frouxos, permitindo a promoção de alunos �mal preparados�. Além disso, tais escolas nem sempre 

contariam com professores devidamente capacitados� (p. 111). Era comum que essas escolas 

fossem conhecidas como �Pague e Passe�. 
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estudar em um estabelecimento oficial tinha um significado distinto dos dias atuais 

em que o ensino público se banalizou. Estudar em uma dessas escolas podia 

simbolizar, como no caso das famílias estudadas, que não tinham uma fortuna, uma 

oportunidade de vida, a escolha de uma profissão de sucesso já que estudando 

nelas, era mais ou menos seguro o ingresso no tão cobiçado ensino superior.  

 Segundo o autor, depois de uma década é que foram sendo criados serviços 

de apoio mais diversificados, entre outros, que levaram o crescimento �lento mas 

constante� (p. 107) desse nível de ensino. 

A preferência pelo ensino secundário em detrimento dos outros ramos de 

ensino tinha, segundo Abreu (1960), quatro motivos básicos:  

 

(...) era o ramo que desfrutava de maior prestígio como agência de 

ascensão social, pois conforme dispunha as Leis Orgânicas, era 

destinado às individualidades condutoras, enquanto os demais 

destinavam-se às massas; era a mais acreditada agência de preparo 

para uma série de atividades em empregos e serviços 

semiqualificados; era o melhor caminho de acesso ao ensino 
superior; era ao lado do ensino comercial, o menos exigente em 
custos.(p. 
 

 

 Acreditamos que, talvez nem sempre conscientemente, ambas as famílias 

�direcionaram� seus filhos para esse nível de ensino. Tudo indica que, como a 

glorificação de quem fazia o secundário (em relação aos outros ramos de nível 

médio) deveria ser comum na sociedade da época e sendo esse o caminho mais 

provável para uma universidade, cada família, de sua forma, conduziu seus filhos 

para galgarem esse espaço. Porém, como afirma Barroso (1998), esse nível de 

ensino não foi pensado para que a maioria da população a ele tivesse acesso. 

Caracterizado como tradicional, usava práticas educativas que o definissem como 

tal, se distanciando, até pelo acesso, da maioria da população. É o que podemos 
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observar quando o autor descreve as características do Ginásio Pernambucano que 

se equivale à maioria das instituições de nível secundário no período:  

 

(...) o monopólio da fala do professor (o método narrativo/expositivo), 

silêncio obediente dos alunos e ênfase na memorização dos 

conteúdos (a Lei Orgânica previa, em média, dez matérias por série); 

exame de admissão, avaliações constantes e minuciosas (incluindo a 
chamada oral) e elevado índice de reprovações; disciplina rígida e 

enorme distância entre os professores e seus alunos; individualismo, 

competição pelas notas, desprezo pelo trabalho em grupo e pela 

pesquisa escolar. No qualificativo tradicional, todo um universo de 
práticas educativas que cercavam a formação de um tipo idealizado 

de adulto culto, portador de um saber humanístico, dotado de certas 

capacidades associadas ao exercício das �nobres� funções 

intelectuais, saber que faria o indivíduo distintivo socialmente, longe 
do saber vulgar que circulava no cotidiano das camadas populares (p. 
141). 
 

 

Barroso (1998) considera a criação das primeiras turmas noturnas do Ginásio 

Pernambucano, em 1949, instituídas pela Lei 406 de 28/12/48, como o marco do 

início desse processo de expansão em Pernambuco. Segundo o autor, �a abertura 

de cursos noturnos foi uma forma usual de atender aos reclamos de maior oferta do 

ensino público sem a necessidade de construir novos prédios� (p. 107). 

 Daí tornou-se comum a utilização de prédios escolares, que não tinham 

atividades noturnas, para a abertura de classes secundárias, destinadas aos �alunos 

trabalhadores�, como afirma o autor.
66 Em seguida foi instituído o Ginásio Estadual 

de Jaboatão (1954), município da região metropolitana. Em 1955, começa a criação 

dos primeiros �colégios de subúrbios, ou seja, diferenciação dos colégios de centro�, 

                                                
66 Segundo Barroso (1998), a utilização de prédios escolares à noite representou uma economia para 

o Estado, que sentia fortes pressões da sociedade, em relação à grande parte da população que 

não tinha acesso ao secundário, pelo número restrito de vagas. Para o autor, a partir da década de 

70, �tornou-se comum utilizar um outro artifício para atender às pressões pela ampliação das 

matrículas nas escolas públicas sem a construção de novos prédios: através do encurtamento das 

aulas da manhã e da tarde, criava-se um novo turno, entre 11 e 15h. Esse horário foi 

institucionalizado, tornado permanente, e até hoje, é conhecido como �turno da fome�� (p. 108). A 

utilização de prédios já existentes, principalmente de grupos escolares em horários de ociosidade, 

como a noite, foi uma estratégia, nos parece utilizada em vários outros Estados, como é o caso de 

São Paulo entre 1957 e 1958, como afirma Nunes (2000, p. 48). 
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como o Ginásio Estadual de Beberibe, que abrigava classes secundárias à noite no 

bairro de Beberibe, e o Ginásio Dom Vital, também utilizando instalações ociosas à 

noite de um grupo escolar de Casa Amarela. O Ginásio Pernambucano, nesse 

mesmo ano, passa a ter turmas femininas no horário da tarde (BARROSO, 1998).  

Mas, mesmo assim, a criação desses colégios não era, ainda, suficiente, para 

a procura. Segundo Barroso, �(...) em 1957, as matrículas daqueles três �ginásios� 

recém fundados não alcançavam, juntas, o número de alunos do GP (Ginásio 

Pernambucano) e não chegavam à metade das matrículas do IEP (Escola Normal)� 

(1998, p. 108). 

Além do mais, o Ginásio Pernambucano e a Escola Normal continuavam se 

destacando dentre essas escolas públicas. O autor afirma que os professores 

dessas duas escolas eram caracterizados como catedráticos
67, e em todos os outros 

estabelecimentos não existia professor com essa titulação e essas características: 

 
Essa forma diferenciada de recrutamento de professores era um dos 
elementos que distanciava o Ginásio Pernambucano e o Instituto de 

Educação de Pernambuco dos demais estabelecimentos de ensino 

secundário que irão se instalar pelos subúrbios recifenses, pela 

região metropolitana e pelo interior do Estado (BARROSO, 1998, p. 

117). 
 

 

O ensino secundário era visto como uma espécie de lugar acessível apenas a 

privilegiados e que, por sua própria natureza, não deveria ser objeto de políticas de 

expansão acelerada de matrículas. Dificultava-se, assim, o acesso de pessoas, 

como as estudadas nesta pesquisa, que, por não terem condições financeiras de 

                                                
67 Essa era uma titulação obtida: �(...) através de concursos de títulos e provas, inclusive com a 

tradicional defesa de tese� (BARROSO, 1998, p. 117). Não se discutia em expandir esse nível de 

ensino tendo como base esse tipo de professor, pois eles ganhavam mais e isso iria tornar a 
expansão onerosa para o Estado. Além disso, eles representavam o academicismo da escola 

secundária, característica não condizente com o ensino massificado. O rigor seletivo contrariava o 

desejo democratizante da expansão da escola secundária. Era necessário um profissional docente 

mais barato e que fosse aberto para as novas concepções pedagógicas. Sobre as representações 

acerca do professor do ensino secundário em Pernambuco na visão dos seus alunos no período, 

ver Barreto (2004). 
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custear uma escola particular, tinham que se submeter a exames de muito rigor e 

concorrência para poder ter acesso ao secundário. 

Segundo Barroso (1998), a oferta que existia, mantida pelo setor público, 

desse nível de ensino no período estudado, era considerada insignificante pela 

procura que existia. A improvisação de prédios, a multiplicação de turnos, em 

conjunto com a legislação do MEC que determinava só poder lecionar em 

estabelecimentos de ensino secundário professores licenciados por Faculdades de 

Filosofia e Ciências e Letras e devidamente registrados no MEC, foram considerados 

os maiores problemas que a expansão do ensino secundário pernambucano teve 

que enfrentar.  

Mas, enfim, lentamente aconteceu a expansão, com a pressão das 

populações urbanas, sobretudo das classes médias e operárias, porém com 

características muito diferentes daquelas que tornaram esse nível de ensino um 

modelo de excelência, um objeto de desejo para aqueles que a enxergavam como 

um passaporte seguro para as funções de direção na sociedade. A ampliação das 

faculdades de formação de professores, as facilidades do MEC para o registro 

aumentavam o número de professores capacitados, conforme Barroso (1998):  

 

(...) A rede pública era superar a iniciativa privada e o recrutamento 

de quadros docentes passa a obedecer a critérios diferentes 

daqueles que, historicamente, faziam a excelência da escola publica: 

o concurso de cátedra cai em desuso, e o emprego de professor 

público vá deixar de ser, progressivamente, algo distintivo, especial, 

tornando-se, cada vez mais, uma ocupação acessível a um número 

crescente de profissionais. Ao mesmo tempo, a abertura de novos 
ginásios públicos irá permitir o acesso à escola secundária de um 

alunado de origem popular que, até então, nela não tinha assento (p. 

122). 
 

 

A democratização parece ter dado a sensação de banalizar esse nível de 

ensino: a multiplicação dos ginásios, quase sempre de maneira improvisada e 
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precária, fez com que houvesse uma sensação de perda da qualidade do ensino, 

antes tão enfatizada. Como poderemos observar a seguir na trajetória escolar dos 

filhos das famílias analisadas referente a esse nível de ensino, principalmente Lúcia, 

da família 1, e José e Célia, da família 2, que estudaram nos dois estabelecimentos 

públicos mais antigos e tradicionais do Estado, o Ginásio Pernambucano e a Escola 

Normal, essas escolas vão se caracterizar como escolas de resistência em que se 

tinha um ensino de qualidade e por isso eram apontadas por muitas famílias como 

uma possibilidade de ascensão. 

Ao passar no exame de admissão, ingressava-se diretamente no ginásio. As 

famílias analisadas fizeram essa parte do ensino secundário de formas diferentes. 

Na família 1, apenas Lúcia fez o secundário durante a década de 60, de acordo com 

essa legislação citada anteriormente, que dividia o secundário entre o ginásio e, 

depois, o clássico, o científico ou o profissional. Dessa forma, ela fez o ginasial e o 

pedagógico na Escola Normal sem nenhuma reprovação. Seus irmãos mais novos, 

Luiz e Luciana, por fazerem o secundário em um período posterior, final de 60 e 

durante a década de 70, traçaram um caminho diferente. Já na família 2, Célia e 

Dorinha fizeram o ginásio ainda em Barreiros e, depois, com a mudança para o 

Recife, Célia continuou o secundário escolhendo fazer o científico também na Escola 

Normal, sem nenhuma interrupção, enquanto seu irmão concluiu todo esse nível de 

ensino no Ginásio Pernambucano. 

Faz-se necessário abrir um parêntese dentro dessas trajetórias para falar um 

pouco sobre o estabelecimento de ensino que José realizou o secundário, na década 

de 50, o Ginásio Pernambucano, por ser uma das mais tradicionais do País
68. O 

Ginásio Pernambucano é uma das escolas secundárias mais antigas do Brasil; 

                                                
68 Era um espaço centenário de formação de lideranças; ali se exercitava a função de selecionar os 

�melhores� (BARROSO, 1998). 
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origina-se do Liceu Provincial, fundado em 182569, sendo considerada uma 

instituição padrão, um espaço de excelência acadêmica
70. Segundo Barroso (1998),  

O seu prestígio se consolida durante todo o século XIX, culminando 

com a equiparação, em 1895, ao Colégio do Pedro II do Rio de 

Janeiro. O GP cumpria, em nível local, a mesma função do Pedro II: 

servir de colégio padrão, de estabelecimento modelo (p. 127). 
 

 

José não era, no entanto, detentor das características dos alunos que tinham 

acesso a esse colégio, normalmente advindos das classes médias intelectualizadas, 

como afirma Barroso (1998): �(...) alunos ricos ou pobres constituíam extremos de 

rara ocorrência� (p. 171). Mesmo assim é importante que o leitor saiba que em 

conjunto com a Escola Normal era o Ginásio Pernambucano um dos poucos, 

prestigiosos e concorridos colégios para meninos que tinha o nível secundário. 

Em relação ao processo de expansão e discussão da democratização do 

ensino secundário, o Ginásio Pernambucano 

 
(...) encarnava uma tradição escolar construída na província de 

Pernambuco desde o período Imperial. O repetido discurso 

progressista, cada vez mais atraente, exigia a democratização da 

escola pública e sua transformação interna. Mas submeter-se às 

imposições do novo significava abandonar uma tradição cultivada de 

forma tão zelosa? O Ginásio Pernambucano, um patrimônio cultural 

da cidade do Recife, era uma escola orgulhosa de sua tradição 

pedagógica. Mas as promessas de um futuro sedutor, veloz e 

desconhecido, colocavam em risco o conforto desse passado testado 
e aprovado. As mudanças tinham um poder destruidor (BARROSO, 

1998, p. 90). 
 

 

Na família 1, Lúcia, depois da situação marcante de sua entrada na Escola 

Normal, lembra com muito orgulho o fato de nela ter estudado. Na sua memória, 

enfatiza o que ela chama de �elitismo� dessa escola, uma escola modelo em que 

                                                
69 Barroso (1998) traz esses dados apoiado pela pesquisa do professor Olívio Montenegro. 
70 Segundo Barroso (1998), �pelas bancas do GP passou parte considerável da elite política e 

intelectual de Pernambuco, desde o final do século XIX até os anos 60. Ele é apontado como 

�celeiro de lideranças�, escola que formou nomes destacados na história social, cultural ou política 

do Estado de Pernambuco� (p. 128). 
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todos os métodos inovadores passavam primeiro por lá. Uma escola que não tinha o 

perfil dos meios populares, e sim dos ricos da sociedade, como podemos observar 

no depoimento abaixo: 

(...) se você olhasse para a Escola Normal, pra o grupo social e você 

olhasse para outra escola, você sabia a diferença, né. Aquilo que a 

madrinha dizia, não é, que minha mãe dizia que aquela escola é pra 

rico, ela dizia não. Aquela ali é uma escola para os pobres, os ricos é 

que assumiram o lugar, realmente você olhava e você via um perfil de 

alunos que eram de classe média alta, não é (Lúcia).  
 
(...) é, então o prestígio, ele aparece exatamente, primeiro, não é, por 

essa, primeiro porque essa era uma escola modelo mesmo, não é, 

era a escola que contava como uma escola de formação de 

professores era a primeira escola, aqui (aponta para o desenho da 
Escola Normal) você tinha a elite da educação pernambucana como 

sendo professor. Aqui (aponta para o desenho da Escola Normal) 
você, o que se pensasse para o Estado de Pernambuco, logicamente 

que passava por aqui, (aponta para o desenho da Escola Normal) 
dentro da Escola Normal, não é. E com isso há de qualquer maneira 

uma certa distinção para quem passou por aqui (aponta para o 

desenho da Escola Normal) como aluno, não é, e tinha ainda mais a 

chamada cadeira prêmio, pra aquelas alunas que se distinguiam, 
então aquelas que tirassem primeiro lugar, como a gente tem a 

láurea daqui, não é, então passava a ter uma cadeira, é, na escola 

pública. Então muitas alunas, quer dizer, muitas não, cada ano 

alguém foi laureado e assumiu uma cadeira (Lúcia). 
 

 
O diferencial dessa instituição vinha também em relação ao quadro de 

professores que ensinavam nessa escola. Eram pessoas renomadas da sociedade 

da época e de que ela se orgulha de terem sido seus professores: 

 

(...) nós tínhamos aqui no ginásio que nós tínhamos professores é 

que eram catedráticos
71, não é como Rui Ayres Bello, como Darcio 

Rabelo (...) Foram meus professores, é Zé Lourenço Fitipaldi que era 

de música. Então era a elite pernambucana, constituía o quadro 

docente. Então era de fato uma elite. Quem é que foi professor na 

Escola Normal? A elite da educação pernambucana (Lúcia). 
 

 

                                                
71 Professor catedrático era uma classificação profissional dos docentes em estabelecimentos 

públicos de ensino médio e superior. Tal como ocorria no colégio Pedro II do Rio de Janeiro, o 

curso secundário era organizado em cadeiras ou �cátedras� (Cf. BARROSO, 1998). 
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Temos que aprofundar o que significava na sociedade da época esse 

�elitismo� citado pela depoente em tantos momentos quando fala da Escola Normal. 

Não se trata de �elite econômica�, pois, no período estudado, a verdadeira elite 

econômica não tinha a preocupação de que seus filhos estudassem para atingir esse 

nível de ensino. Em Pernambuco, por exemplo, esse grupo social morava em grande 

parte nos engenhos, fazia parte da indústria açucareira, e na maioria das vezes o ler 

e escrever ou a educação em instituições religiosas (que davam um �verniz� 

civilizatório) eram suficientes para que seus filhos assumissem o empreendimento 

familiar. A procura e o público que freqüentava o secundário nesse período, 

caracterizado pela depoente em vários momentos como �elite�, tratava-se, na 

verdade, da classe média que estava em ascensão (comerciantes, funcionários 

públicos, profissionais liberais, etc.) Como também afirma Barroso (1998) ao falar do 

GP, �(...) não era um grupo economicamente privilegiado originário das elites; não 

são filhos de capitalistas, de proprietários
72
� (p. 170) e sim uma classe média. 

Lúcia se sentia bem nessa escola. O impacto da escola grande, de centro de 

cidade, aconteceu, mas não tão fortemente. Chegou até a ser oradora e 

representante de turma. Conseguia se relacionar com todos os grupos da sala, 

desde os mais extrovertidos aos mais tímidos:  

 
(...) eu acho, que a coisa que eu me lembro mesmo, foi esse impacto 
da chegada, da entrada depois que eu entrei, é, não, não me senti é 

engraçado. Não é que eu fui representante de turma? Eu fui (...). É, 

eu fui oradora de turma, então eu tinha uma participação (...) eu tinha 

uma certa facilidade de circular na sala. (...) Entre os outros grupos. 

                                                
72 A excelência dessas escolas não era suficiente para atrair os ricos da cidade. A partir dos 

depoimentos que coletou, o autor observou que a possibilidade de convívio com outras classes, em 

uma �mistura social�, afastava os efetivamente ricos desse tipo de escola. O Recife possuía 

colégios secundários de tradição e renome, principalmente os religiosos, quase sempre caros 
(Marista, Nóbrega, Salesiano, Nossa Senhora do Carmo e São José, entre outros, apesar dos altos 

preços tinha uma clientela cativa entre as famílias mais ricas da cidade). O autor afirma que nesses 

estabelecimentos predominavam em números os realmente ricos, preservando assim seus filhos do 

convívio com outras classes (BARROSO, 1998). 
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(...) Eu sempre me senti bem, aqui dentro da Escola Normal, quer 
dizer, sempre caminhei bem dentro da Escola Normal (...) (Lúcia). 
 

 
Esse fator aparece com freqüência no estudo de Viana (1998): é bastante 

comum que o sujeito bem sucedido seja referido e tenha uma própria referência como 

um dos mais populares da turma, aquele que consegue circular e fazer amigos com 

uma maior facilidade entre todos os grupos formados na sala de aula, e em muitos 

casos seja eleito com freqüência como representante de turma, orador etc. Assim, 

podemos caracterizar também essa situação como um dos fatores que ajudam a 

construir uma auto-estima positiva nesses indivíduos que alcançaram o sucesso na 

escola. 

Porém, suas amigas mais próximas, como hoje analisa, eram, assim como 

ela, advindas de meios populares: 

 

Eram, eram pobres também, é. Sendo as duas, não é, as três. Das 

três, tinha uma que tinha uma situação diferenciada, não é. Mas tinha 

uma não, a Maria de Lourdes era tão pobre quanto eu, não é, quer 

dizer, a mesma origem, de meninas vindas das classes 
trabalhadoras. (...) (Lúcia). 
 

 

Assim como no primário, uma professora exerceu uma forte influência na sua 

formação. Hoje, Lúcia reconhece que a desenvoltura no falar, o gosto pela leitura e 

pela escrita, e até o fato de ter sido representante de turma na Escola Normal se 

devem a uma professora de Português. Essa professora tinha uma forma de dar aula 

diferente, dinâmica, que encantava Lúcia. Novamente analisando o passado, afirma 

que essa professora teve uma forte influência na sua formação, e que até hoje traz 

em si essa influência, como podemos observar: 

 

(...) É eu fui oradora de turma. E isso tinha muito haver com uma 

professora, que era uma professora de língua portuguesa, Erênia 
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Nascimento73. Erênia tinha formação em Direito, mas ela era uma 

excelente professora de língua portuguesa. Eu sempre digo, que é 

aquela a didática estava nela, não é, no jeito que ela ensinava. Então 

é despertar para ler, para ler alto, para quebrar a inibição, então tudo 

se vivia na sala de Erênia Nascimento. Era um verdadeiro laboratório, 

não é, logicamente que enquanto eu fui aluna, eu não sabia disso. 

(...) Depois, né, que eu olho pra traz, aí, é que eu percebo, Erênia 

teve, não é, essa contribuição na minha formação, porque ela, todos 

os dias nós líamos, e líamos alto, e líamos para a toda turma. Na sala 

nós tínhamos uma preparação de grêmio mensal, então, cada equipe 

era responsável por preparar o grêmio. E o grêmio era resultado de 

uma parte literária, que a gente teve. Então a gente, com ela tinha a 

forma de escrever, nós tínhamos um diário, que ela acompanhava, 

não para ler o diário, mas para olhar se a gente escreveu. (...) Todos 

os dias, isso (Lúcia). 
 
(...) você escrevia na sua casa e no outro dia da aula dela ela olhava, 
olhava a data, ela não se interessava pelo texto, até a gente ter 

criado o hábito ela não precisava mais olhar, então, escrever essa 

era uma estratégia dela. Ler. Nós líamos, quer dizer, eu fiz toda 

aquela literatura nacional com Erênia, mas não era só ler, era ler e 

transformar aquilo em teatro, em poesia, quer dizer, interpretar e 
recriar. Pra isso é que tinha o grêmio. E a terceira coisa era o ler alto, 

né, e com dicção, ela, se a gente tivesse sentado lá trás ela ficava lá 

na frente, pra escutar, se a gente tivesse lá na frente ela ficava lá 

trás, contanto que onde ela estivesse ela escutasse. Então isso aqui, 

engraçado, isso aqui foi uma contribuição que eu recebi de Erênia, 

que eu acho que hoje eu tenho incorporado, no meu jeito de 
profissional. Não é, quer dizer, esse esforço que ela fazia para 

quebrar a inibição, para falar, pra escutar, pra escrever, então, tudo 

isso, isso é uma pessoa que nunca fez, que fez um curso de Direito e 

não fez um curso de Pedagogia.(...) (Lúcia). 
 

 

Através da professora Erênia, Lúcia foi apresentada pela primeira vez a uma 

biblioteca, a biblioteca da Escola Normal, e despertou o gosto pela leitura, pelos 

livros, principalmente pelo gênero das biografias, como podemos observar:  

 

(...) essa professora, a Erênia, é ela era uma pessoa que incentivava 

a leitura, biografias, então hoje eu tenho hábito de ler biografias. (...) 

Adoro ler biografia. Erenia foi uma pessoa importante, pra isso (...) 
Fui aprendendo com ela (Lúcia). 
 

 

                                                
73 Para um depoimento de Erênia Nascimento e uma análise de suas práticas como professora de 

português, ver Barreto (2004). 
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As biografias são muito presentes nas práticas de leitura daqueles 

considerados �novos leitores�, ou seja, dos leitores que não tiveram uma 

aproximação desde a infância com as leituras consideradas como legítimas. Muitas 

vezes essas biografias contam as histórias de pessoas que lutaram para conseguir 

um determinado objetivo, é como se o leitor se inspirasse naquele exemplo, naquela 

história de vida. Também podemos observar essa questão através do depoimento de 

uma das pessoas pesquisadas por Setton (2005), Duda, que tem na biografia o 

gênero que mais gosta, diz ter se inspirado na vida de Beethoven, ao ler sua 

biografia, como parâmetro para ela conseguir atingir seu objetivo. Setton (2005) 

observou, também, a presença de uma literatura, muitas vezes considerada como 

desclassificada, do ponto de vista escolar, como os folhetos, almanaques entre 

outros, na vida de �novos leitores�.  

É a essa professora, Erênia, que Lúcia reporta sua entrada ao mundo da 

leitura e da escrita e também, em um momento de reflexão, reconhece que foi a 

escola que possibilitou essa entrada, que ela não tinha no âmbito familiar, como já 

vimos anteriormente:  

 

(...) Então, a escola foi aquilo, foi o que mobilizou, meu gosto pela 

leitura (pausa) então, na escola eu fui buscar isso. (...) Principalmente 

na Escola Normal, então a Escola Normal foi assim, um campo 

aberto. (...) A não ser escolares. Exatamente. (...) Romances (...).Fui 

aprendendo com ela (Lúcia). 
 

 

Ao relatar suas memórias durante o secundário, Lúcia recorda que, nesse 

período, sua família teve uma certa dificuldade para comprar os livros. 

Diferentemente do que ocorria no primário, nesse momento já eram necessários 

vários livros. Lembra que, em um determinado ano, teve até que estudar com os 

livros emprestados de uma menina que era mais adiantada do que ela:  
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(...) eu só vim ter dificuldade de comprar livro no ginásio, porque no 

ginásio já era mais de um livro, não é, então aí eu me lembro que eu 

tive dificuldade e teve um ano que eu estudei com livros 
emprestados, de uma menina que era mais adiantada do que eu, 
então o livro dela, ela passou e o livro dela foi cedido pra mim (...) 

(Lúcia). 
 

 
Ela também se recorda de que sua mãe já não conseguia acompanhar as 

tarefas, que eram mais complexas, e sempre indicava que ela procurasse outra 

pessoa, perto de sua casa, que a pudesse ajudar: 

Já no ginásio. Primário inteiro não. No ginásio a gente começou, 

comecei a ter outras dificuldades então, quando é, dizia assim: -Não 

to sabendo fazer. Ela dizia: - Minha filha porque não pergunta a, aí 

dizia alguém perto de casa, que tivesse (...) (Lúcia). 
 

 

Quando Lúcia estava no quarto ano do ginásio, a Escola Normal passou a 

funcionar em outro prédio, construído especificamente para esse fim, e passou a se 

denominar Instituto de Educação de Pernambuco (IEP). O complexo do IEP era 

formado por duas escolas: a Escola Estadual do Recife e Escola Silvio Rabelo em 

que ela concluiu o ginásio e fez o pedagógico. Ela diz sentir muito pelo seu diploma 

não registrar que o secundário foi realizado na Escola Normal:  

 

(...) Infelizmente o meu certificado não tem o nome, de Escola 

Normal, porque foi quando foi inaugurado em 63, se eu não me 

engano, é o complexo de Instituto de Educação. E aí, lá teve a 

inauguração do colégio Estadual do Recife e do Sílvio Rabelo, então 

nós fomos transferidos dali do prédio, que era da Escola Normal, que 

hoje é a Câmara dos Vereadores, para o prédio novo. Então eu saí 

como tendo feito o ginásio na Escola Estadual do Recife, que era 

uma das escolas que constitui o IEP, não é. Mas, de fato, minha 

formação foi aqui na Escola Normal, onde eu comecei e fiz o primeiro 
ano ginasial o segundo e o terceiro. O quarto a escola deixou de ser 
Escola Normal e passou a ser IEP. Então, o IEP tinha a outra unidade 

que era o Sílvio Rabelo, então o Sílvio Rabelo é de fato onde se dá a 
formação dos professores até hoje, que são aqueles dois prédios que 

têm ali juntos (...) (Lúcia). 
 
É todo o ginásio, né, quer dizer, o que é, o que você muda, muda é o 

prédio, não é, e o nome, não é, porque de fato é assim, essa saída 

daqui, extinguiu a Escola Normal e criou-se o Instituto de Educação. 

Então todas nós, que éramos daqui, passamos para cá. Uma nova 
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estrutura física aqui, um nome, um outro nome de escola, a 

descaracterização dessa e a caracterização dessa de cá (Lúcia). 
 

 

Nesse momento, podemos observar o orgulho que se tinha ao estudar nessa 

escola, a importância até hoje atribuída a ela, fazendo com que o seu nome no 

diploma desse um status diferenciado à sua formação. Em 1966 na cidade do 

Recife, apenas 6,3% da população tinha o secundário completo (MEC, s/d), o que 

demonstra ainda mais a distinção desse nível de ensino.  

Nessa mudança, Lúcia também percebeu que essas novas escolas 

começaram a ter características mais populares, que as diferenciavam do público 

que freqüentava anteriormente a Escola Normal: 

 

(...) Já quando a gente saiu daqui da Escola Normal e vem para aqui 

pra o IEP essa escola assume características mais populares do que 

quando ela era aqui, Escola Normal. Ela amplia suas vagas, ela abre, 
não é, um leque aqui pra colégio, pra o ginásio, não é, que é o Sílvio 

Rabelo e amplia esse aqui para formação dos professores. Essa 

população daqui, ela passa a ser uma população mais diferenciada 

do que esta da Escola Normal. Quer dizer, o acesso é mais aberto. 

(...) Das vagas, não é. Então aí você começa a ver essa diferença (...) 

(Lúcia). 
 

 

É interessante observar no discurso da entrevistada uma certa ambigüidade: 

de um lado, coloca-se como defensora da democratização da escola pública, de 

outro, sente não ter registrado em seu diploma o pertencimento a uma escola de 

elite, a uma escola não massificada e, portanto, que, por sua raridade, conferia 

distinção àqueles que a freqüentavam. 

Luiz, segundo o relato de Lúcia, começou o ensino secundário em uma escola 

do Movimento de Cultura Popular e terminou na Escola Alfredo Freire, uma escola 

estadual, no bairro do Cajueiro, onde moravam. Novamente devemos salientar que 
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não dispomos de dados suficientes para melhor caracterizar a trajetória de Luiz no 

secundário.  

Luciana fez todo o secundário também nessa escola, Alfredo Freire, 

continuamente, sem nenhuma reprovação. Quando estudava a quinta série nessa 

escola, Luciana se recorda de que era uma fase muito boa, pois ela passava o dia 

todo na escola, estudava em um horário e no outro tinha aulas de artes, educação 

física, entre outras atividades: 

 

(...) uma fase muito boa da minha escola foi quando eu fui fazer a 
quinta série. (...) É, porque eu passava é quase o dia todo na escola. 

(risos) Porque nós que estudávamos no horário da tarde tínhamos 

aulas de arte, que era horário diferente e ainda tinha Educação 

Física, aí, Ave Maria. Eu adorava passar o dia na escola. Mas 

quando saía já deixava as tarefinha de casa tudo organizado (riso) 

(...) Gostava muito de Educação Física, desfilava na abertura dos 
jogos, tudinho (Luciana). 
 

 

Depois que terminou o secundário, tentou o vestibular e não passou, Luciana, 

então, casou e teve filhos, passou dez anos sem estudar. Com os filhos ainda 

pequenos resolveu voltar a estudar e escolheu fazer o magistério. Ela já entrou no 

segundo ano, pois já tinha concluído o segundo grau anteriormente. A primeira 

motivação para escolher o magistério foi a intenção de educar os filhos; com o 

passar do tempo, foi que percebeu que ia além disso: 

 
(...) Aí eu casei, fui ter filhos, fui ser doméstica, não sabe, do lar, aí eu 

fui ser do lar, dona de casa mesmo. Aí depois de dez anos eu 

recomecei meus estudos. Também engravidei, aí eu digo não, e 

agora? Eu vou ficar dentro de casa sem estudar? Não vou fazer 

magistério, pra aprender a educar meu filho. (...) O objetivo primeiro 
do magistério foi pra educar o filho. Mas, aí eu fui pra o Santo Inácio 

de Loyola, aí já entrei no segundo ano, porque eu tinha já o segundo 

grau, não era, aí já entrei no segundo ano. Mas aí, abracei o 

magistério de um jeito e depois eu vi, que não era só pra criar o filho, 

não. (risos) (Luciana). 
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No que se refere à família 2, Célia e Dorinha fizeram parte do secundário, ou 

seja, o ginásio, ainda na cidade de Barreiros durante a década de 50, enquanto o 

irmão delas fez todo o curso no Ginásio Pernambucano, no Recife.  

Como já mencionado, a ida de José para o Recife foi por motivo de saúde: ele 

começou a ter um problema na visão e, para poder fazer o tratamento, teve que ir 

para a capital. Começou, então, a estudar no Ginásio Pernambucano. Nesse 

momento, ele morou com parentes da sua mãe, longe de seus pais, que ainda 

continuavam em Barreiros. Durante vários momentos, ao longo do depoimento de 

Célia, observamos relatos de que essa estada de seu irmão no Recife foi muito 

sofrida, principalmente por estar longe dos pais e morando na casa de parentes, 

como podemos observar abaixo: 

 

(...) O meu irmão é que, nessa ocasião, começou a aparecer um 

problema de saúde, nos olhos, veio para casa das irmãs de minha 

mãe pra se tratar e com doze, treze, quatorze anos não podia ficar 

sem estudar e então ele aqui estudou no Ginásio Pernambucano 

(Célia). 
 
(...) considerando ela que o meu irmão havia tido uma (pausa) 

adolescência auto sofrida com essa experiência de estar na casa dos 

outros (Célia). 
 

 

Por não dispormos de dados suficientes, já que não conseguimos entrevistar 

José, e de sua irmã Célia só conseguimos alguns elementos sobre sua trajetória, 

supomos que, além da ausência família, como a irmã relatou, talvez não tenha sido 

fácil para José freqüentar uma escola tão tradicional como o Ginásio Pernambucano.  

Outro fator importante que supomos pode ter contribuído �nesse sofrimento de 

José�: são as exigências que o colégio impunha. Vários entrevistados de Barroso 

(1998) se referem ter sofrido muito, durante o período em que estudaram no GP, 

principalmente pela sua dureza e exigência. Os alunos eram muito cobrados, tinham 
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que estudar muito, a vida de estudante era dura e os que não conseguiam dar conta 

dos conteúdos, que eram muitos (o índice de reprovação era altíssimo, as turmas 

iam diminuindo ano a ano), iam ficando para trás sem nenhum apoio. 

Outro ponto interessante é que durante a década de 50, período em que José 

freqüentou o Ginásio Pernambucano, não era comum jovens de meios populares, 

como era o seu caso, freqüentarem essa instituição. Porém existiam alguns, como é 

relatado por alguns entrevistados de Barroso (1998). Segundo o depoimento do 

professor Lucilo Varejão, 

O nível de ensino do Estado era tão superior ao nível de ensino dos 
colégios particulares, que muitos pais não se importavam em colocar 

seu filho ao lado do filho de um fiscal de bonde, do filho de um 
guarda-civil (...) Existiam jovens adolescentes de famílias humildes e 

também de famílias que poderiam pagar (...) (p. 171). 
 

 

 Sendo assim, José não era o único de condições econômicas inferiores que 

freqüentou essa instituição, mas mesmo assim isso era extremamente raro. Outro 

caso é o depoimento de Arundo Nunes, que dizia ser o único pobre de sua turma. 

 A discussão sobre a expansão do ensino secundário também tinha como 

objetivo a necessidade dessa expansão para as cidades do interior, pois aquelas 

populações que lá viviam não aceitavam mais ter o ensino primário como o grau 

mais elevado que poderiam atingir, como afirmava o então governador do Estado no 

período: �(...) hoje há um não conformismo das populações (do interior) de não terem 

meios de instrução além do primário. E a organização de ginásios nas sedes de 

todos os nossos municípios constitui uma aspiração generalizada� (IPEP/SIMPRO-

PE, 1957, p. 13 apud BARROSO, 1998, p. 121). 

Enquanto isso, em Barreiros, cidade do interior, só existiam duas escolas que 

ofereciam o ensino secundário. Uma era a Escola Agrícola, localizada nos arredores 

da cidade, e que tinha um caráter de internato em que só estudavam meninos. A 
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outra escola era o Ginásio Municipal de Barreiros, em que Célia e sua irmã 

estudaram (IBGE, 1958, p. 51). Como já citado anteriormente, era muito concorrido o 

exame para o Ginásio e a maioria das vagas eram ocupadas pelos alunos do Grupo 

Escolar da Usina em que elas estudavam. Célia se recorda que, apesar de ser difícil 

para entrar, sofreu um grande choque quando chegou ao Ginásio Municipal. 

Comparando com a estrutura super moderna do Grupo Escolar em que estudara, o 

Ginásio da cidade era um casarão velho, sem espaços para esportes: 

 

Ah, sim, pra mim o ginásio foi um grande choque, comparando ele 

com a estrutura do Grupo Escolar. Enquanto o Grupo Escolar era um 
prédio moderno, é, muito bem administrado, porque tinha o peso da 
empresa, não é, o ginásio era um casarão velho, não é, casarão 

velho (...) Não, a escola não tinha, não tinha campo de esporte, não 

tinha, não tinha nada, era um casarão velho (Célia). 
 

 
Porém, em relação ao ensino, ela diz que era de ótima qualidade, 

principalmente porque os professores que ensinavam no Ginásio Municipal de 

Barreiros eram os mesmos professores da Escola Agrotécnica, em sua maioria 

profissionais de outras cidades que eram reconhecidos pela sua competência: 

 

(...) No ginásio era muito muito bom por uma razão muito simples, 

porque a maioria dos professores do ginásio eram professores dessa 

Escola Técnica que vinham ensinar cá pra ganhar mais um 

dinheirinho. E essas pessoas não eram filhos de Barreiros, eram 

pessoas de fora. Eram pessoas é, a Escola Agrotécnica pagava 

muito bem, então devia ser apelativo pro indivíduo é que (pausa) 

tivesse um curso de Direito, curso de, entendeu, Ir pra lá ensinar e 

exercer a profissãozinha dele. A cidade rolava muito dinheiro, porque 

a Usina tava numa fase de produtividade muito grande, e a cidade 
era uma cidade relativamente rica, então o indivíduo trabalhava 

operava na cidade, construíam uma casa, mas eram professores de, 

o bom professor de matemática ou de desenho da escola técnica que 

ia dar aula (...) também no Ginásio, embora morasse lá na Escola 

Técnica. (...) Mas nós tivemos no Ginásio excelentes professores, 

tivemos um professor de português maravilho é tivemos, da escola 

técnica, tivemos é professor de história não, era de Barreiros mesmo 
o velho professor Noronha, muito capaz. Tivemos um professor de 
Latim e uma professora de francês, que eram casados que haviam 

sido ele padre e ela freira, e que por terem sido, por terem 
transgredido aí as leis do catolicismo eles foram se esconder naquela 
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cidadezinha, tá entendendo, e aí eles eram professores do Ginásio e 

eram professores da Escola Técnica também (Célia). 
 

 

O bom quadro de professores que, segundo a depoente, faziam parte do 

Ginásio da cidade é uma característica incomum para o período, quando tratamos de 

uma cidade do interior, pois os ginásios localizados fora da região metropolitana 

costumavam sofrer pela não qualificação de seus profissionais, como afirmava o 

então Governador de Pernambuco em 1957:  

 
(...) Num meio cultural e economicamente atrasado, sem até 

elementos preparados para o magistério, pois na maior parte os 

ginásios são obrigados a improvisar professores, recrutando-os, 
quando muito, entre profissionais liberais lá radicados? 

(IPEP/SIMPRO-PE, 1957, p. 13 apud BARROSO, 1998, p. 121). 
 

 

Além do mais, segundo depoimento de Professor Itamar Vasconcelos, cedido 

a Barroso (1998), em algumas cidades do interior, a simples posse de um piano 

poderia habilitar seu dono a ser convidado para ser professor de música do almejado 

ginásio, símbolo de status para a cidade. Isso demonstra a total falta de preparação 

para a ocupação desse cargo nessas cidades. A especificidade de Barreiros dentro 

desse contexto talvez se deva ao fato que a depoente relatou desses professores 

serem originariamente da escola agrotécnica, professores melhor preparados que 

aproveitavam para dar aulas no Ginásio da cidade. Um outro fator é que Barreiros, 

nesse período, era uma das cidades do interior de Pernambuco que se destacava 

pela sua riqueza, já que se vivia o auge da produção de açúcar. 

Célia afirma que seus amigos eram os colegas que vinham do Grupo Escolar 

onde ela estudava. Nesse período, a Biblioteca Municipal de Barreiros, que servia 

também aos alunos do Ginásio Municipal, tinha como bibliotecária a sua mãe. 
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Nesse período escolar, por volta de 1957, Célia se recorda de um fato que 

marcou bastante a família e que se referia à continuidade do seu secundário. 

Tratava-se da mudança da família de Barreiros para o Recife, caso já relatado no 

primeiro capítulo. Durante os quatro anos do ginásio, Célia esteve longe do irmão 

José, como já dito, que estava no Recife. Quando estava no quarto ano ginasial a 

sua mãe começou a argumentar com o seu pai sobre a necessidade de irem morar 

na capital para que Célia pudesse continuar o secundário em uma escola melhor. 

Nesse caso, era necessário que a família fosse junto, pois sua mãe não achava 

coerente Célia, sendo mulher, ficar na casa de parentes assim com José ficara. Além 

disso, sua mãe também considerava que o filho tinha tido uma adolescência muito 

sofrida com essa experiência de morar em casa de parentes. Então, a família se 

mudou para o Recife onde sua mãe comprou o direito de posse de uma pensão em 

que seu filho, José, há pouco tempo morava, enquanto estudava para o vestibular. 

Quando chegaram, Célia continuou a cursar o secundário, escolhendo fazer o 

científico na Escola Normal. Ela recorda que a escola era respeitadíssima e que não 

conhecia ninguém. Com o passar do tempo, foi formando seu grupo de amigos. Sua 

impressão, agora analisando o passado, é a de que os colegas de quem ela se 

aproximou eram também de meios populares:  

 

(...) Aqui na Escola Normal o pessoal todo era novo, não é, eu vim de 

Barreiros e entrei em contato com uma turma absolutamente 
diferente da que me veio de primário e de ginásio. Mas daí os grupos, 

quem era, deixa eu ver, Lígia (pausa) Márcia, eram os medianos, 

eram os medianos, eu tenho a impressão que a opção era mais por 

classe social.(...) No científico aqui em Recife.(...) É, é era, porque 
veja bem, eu tô fazendo essa inferência agora, veja bem Lígia era 

filha de atores de teatro na década de cinqüenta, (pausa) Márcia era 

filha de um empregado de banco, mas não era o gerente talvez fosse 

um caixa, (pausa) eram umas três pessoas mais ligadas a mim (...) 
(Célia). 
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As amigas descritas por Célia parecem, assim, fazer parte de uma classe 

média em ascensão.  

Quando foram morar na pensão, o argumento que a mãe de Célia utilizava 

era o de que, ao menos com o pagamento dos pensionistas, a família teria como se 

alimentar, já que tinham deixado a estabilidade econômica que tinham em Barreiros. 

Segundo Célia, esse plano foi eficaz durante aproximadamente um ano. Depois, 

começaram a passar dificuldades financeiras: 

 
(...) meu irmão é que deixou de pagar porque a pensão passou a ser 

da família, e eu, porque o raciocínio dela era o seguinte: - É, Robson, 

se a gente tem uma pensão, pelo menos a gente vai ter a comida, 

porque o dinheiro que entrar por conta dos pensionistas vai dar pra 
fazer a feira e comem eles e comem nós, comemos nós. Bom, mas aí 

em eu no primeiro ano, no segundo, científico são três anos, primeiro 

ano, primeiro ano e meio uma dificuldade financeira terrível (Célia). 
 

 
 A dificuldade econômica vivida por essa família, encarnada pelo desejo da 

mãe de um secundário de qualidade para a filha, era uma espécie de, como Nunes 

(2000) afirma, �(...) cota de sacrifício temporária e necessária para a obtenção de 

uma ascensão social� (p. 48). 

Célia se recorda de que o seu científico foi realizado em um momento muito 

difícil para a família. Eles venderam a casa em Barreiros, deixaram a pensão e foram 

morar no bairro de Cajueiro. A partir daí, as coisas começaram a melhorar: 

paralelamente, sua mãe conseguiu um emprego na Câmara Municipal do Recife:  

 
Aí pronto, passamos, eu me lembro que o meu científico foi um 

científico realmente muito duro até mais ou menos um ano e meio. 

Agora quando deu um ano e meio, não sei como, se você me 

perguntar detalhes, eu não sei, mas eu imagino que houve influência 

de parentes, é, que tinha acesso a algum político, ela foi trabalhar na 

Câmara Municipal do Recife (Célia). 
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Diante disso, tanto os filhos da família 1 quanto os da família 2 conseguiram 

ascender ao ensino secundário no período estudado sem interrupções e em escolas 

públicas, enfrentando a barreira do exame de admissão. O ensino secundário, como 

dito anteriormente, não tinha como público alvo pessoas de meios populares, como 

afirma Barroso (1998) falando da síntese realizada por Moreira (1956): 

 
(...) a realidade que se apresentava à maior parte daqueles que 

apostavam na educação secundária como uma via segura de 

ascensão social: �a criança que não se revela inteligente na escola de 

letras, predominante e mais procurada, abandona-a e não procura 

outra aprendizagem, aceitando na adolescência o emprego ou 

trabalho que lhe for possível. As que conseguem ir ao curso 

secundário, mas se vêem na contingência de abandoná-lo por 
dificuldades econômicas ou porque não têm aptidão para o 

intelectualismo enciclopédico que ali viceja, se contentam com o 
pequeno emprego do escritório ou outro tipo semelhante� (p. 115). 

 

 O secundário era a escola que representava a ascensão social, procurado, 

segundo Nunes (2000), 

 
(...) não como uma escolha �irrealista� das classes populares, como 
os estudos clássicos insistiam, mas como alternativa lógica, diante de 

suas expectativas na estimativa que faziam das vantagens relativas 
aos diferentes tipos de educação. Elas também queriam �o melhor� 

para os seus filhos, mas não havia escolas suficientes e o ensino 
secundário foi forçado a expandir-se como objetivo de conter as 
tensões sociais geradas por sua incipiente oferta (...) (p. 48). 
 

 

As famílias conseguiram transpor todas essas barreiras e conseguiram manter 

seus filhos até o término do nível secundário. Esse acesso e sua constatada 

permanência no ensino secundário é o que caracterizamos nessa pesquisa como 

longevidade escolar, ou seja, as duas famílias atingiram esse objetivo com todos os 

seus filhos.  

Mas, dentro das próprias famílias, e entre elas, houve trajetórias distintas 

dessa longevidade. A grande seletividade no acesso a esse nível de ensino já era 

bem menor quando Luciana e Luiz o fizeram, à luz de uma nova legislação, já 
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mencionada anteriormente. Luciana concluiu o segundo grau de forma contínua e, 

depois de dez anos, fez o magistério também em nível secundário. Luiz, pelo que 

nos foi relatado por Lúcia, concluiu o segundo grau em uma escola pública estadual 

de médio porte, enquanto na família 2, José, Célia e Dorinha, passaram pelo exame 

de admissão e também concluíram o secundário sem nenhuma interrupção. 

Outro aspecto interessante que observamos é que, nas duas famílias, esse 

nível de ensino foi realizado, no caso de Lúcia, Célia e José, em escolas públicas 

distintas da maioria: escolas tradicionais de renome freqüentadas, em sua grande 

maioria, pelas classes médias. A Escola Normal e o Ginásio Pernambucano eram 

escolas caracterizadas por serem de difícil acesso, principalmente para pessoas 

pertencentes a famílias de meios populares. Eram escolas públicas organizadas 

para a minoria da população e sinônimo de ensino de qualidade. Esses e outros 

aspectos vêm à tona de forma muito presente na memória desses depoentes, muitas 

vezes de forma saudosista em relação tanto ao bom ensino quanto em relação ao 

status que era estudar nessas escolas. Podemos analisar a escolha dessas famílias 

por essas duas instituições pelo fato também de que, com certeza, esses dois 

colégios poderiam passar para esses jovens um determinado capital cultural 

acumulado e legitimado pela sociedade da época. 

Dentro disso é importante salientar que quando Lahire (1997) se refere às 

formas familiares de investimento pedagógico, ele se refere ao empenho de 

determinadas famílias em prol de um projeto de ascensão social através do sistema 

de ensino. No nosso caso, o secundário era o nível de ensino que, no período, iria 

diferenciar os filhos das famílias estudadas e talvez ajudar na concretização desse 

projeto. Segundo o autor, essas formas podem ser reveladas através de práticas 

relativas à procura de, como no nosso caso, uma melhor escola pública, como dona 
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Conceição fez com Lúcia e Dona Célia, com José mais indiretamente e, com Célia, 

mais diretamente. 

Outra característica observada nos depoimentos de Lúcia e Célia é o 

saudosismo e o orgulho de ter estudado em uma escola tão tradicional e tida como 

sinônimo de qualidade. Segundo Nunes (2000), assim como nos nossos 

depoimentos, a escola secundária 

 

(...) aparece referido a um ginásio do qual se tem saudade, uma 

escola de qualidade, sobretudo pela excelência acadêmica. Os 

relatos apaixonados dos antigos adolescentes dos anos 50 e 60 
sobre o �velho� e �bom� ginásio dos �anos dourados�, contrastam com 

as analises dos educadores citados e que, no mesmo período, 

denunciavam as suas misérias e seus equívocos (p. 36). 
  

Nos depoimentos, tanto Lúcia quanto Célia, ao se referirem ao período em 

que estudaram na Escola Normal, observam que seus colegas mais próximos, talvez 

inconscientemente, eram escolhidos pelo nível social. Na medida em que a maioria 

dos alunos vinha de um nível social diferente do delas, é esperado que a afinidade 

surgisse entre as pessoas que se diferenciavam do grupo maior que constituía a sala 

de aula. 

No que se refere à trajetória desenvolvida por José, que nos foi contada sem 

muitos detalhes pela irmã Célia, é importante analisar que o seu secundário teve 

características muito sofridas: o afastamento da família e a estada na casa de 

parentes, uma escola de difícil permanência pela sua rigidez, parecem ter feito do 

seu secundário um dos momentos mais tortuosos de sua trajetória. No entanto, pela 

ausência de seu depoimento, não podemos aprofundar esse aspecto.  

No desenvolver desse nível de ensino, Lúcia recorda ter tido acesso a uma 

biblioteca pela primeira vez e ter se aproximado mais dos livros e da leitura. Essa 
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oportunidade foi desenvolvida na escola pela figura de uma professora74 de 

português que exerceu práticas muito marcantes, tanto em relação à leitura quanto à 

escrita. É nesse momento que inicia seu gosto pelos livros, principalmente por 

biografias, gênero que gosta até hoje.  

 

3.5 O segundo rito de passagem: o vestibular 

Assim como o exame de admissão era um ritual de passagem do primário 

para o secundário, o vestibular cumpria esse papel na transição do secundário para 

o superior. Esse exame provocava tensão e angústia na vida dos jovens por ser um 

dos primeiros passos na escolha de uma profissão além de ser muito concorrido. No 

período estudado, se o acesso ao ensino secundário já era difícil para a grande 

maioria da população, o ensino superior era ainda mais seletivo e marginalizava a 

maior parte da população. 

Em relação à família 1, Lúcia passou no vestibular na primeira vez e não fez 

nenhum cursinho preparatório. Tinha acabado de terminar o curso pedagógico na 

Escola Normal. O próprio exame do vestibular colocou barreiras na escolha do curso 

de Lúcia. Ela tinha como primeira opção o curso de Direito, teve que desistir porque 

o exame exigia que ela soubesse dois conteúdos, que eram Filosofia e Latim, sobre 

os quais não tinha domínio. Como segunda opção, pensou em fazer biblioteconomia, 

mas para a seleção era necessário saber duas línguas e ela sabia muito pouco 

apenas uma. Então, segundo ela, a última opção foi o curso de Pedagogia, que diz 

ter �caído por acaso�. No exame, não passou bem classificada, pois fez parte de 

uma lista complementar: 

                                                
74 A figura de uma professora que, pelo que podemos observar nos depoimentos de Lúcia, ao longo 

de sua trajetória escolar a acompanhou como figura importantes na sua escolarização, também 

aparece na história de alguns entrevistados do estudo de Viana (1998), como é o caso Helena, 
estudante de Medicina que, no período da pesquisa, faz referências a alguns professores como 

importantes no seu processo escolar. 
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(...) quando eu fui fazer a seleção pro vestibular, então eu fiz o 

vestibular, é, eu queria fazer Direito, mas Direito precisava de latim e 

filosofia, eu não sabia nem uma coisa nem outra, portanto Direito não 

existia. Segunda coisa que eu gostaria é biblioteconomia precisava 

de duas línguas, né, e eu mal sabia uma, que era o francês. Então eu 

sempre digo, eu caí em Pedagogia, por acaso, não foi primeira 

opção, e nem fui bem classificada na seleção. (...) Não, eu fui da lista 

complementar. Então eu sempre conto isso, olha, Pedagogia não foi 

minha escolha (Lúcia). 
 

 

Porém, ser professora, segundo ela, sempre foi a sua vontade, apesar de não 

ter sido sua primeira opção. O fato de passar na lista complementar marcou Lúcia, 

pois quando começaram as aulas, ela teve um professor que costumava desprezar 

os alunos que estavam nessa lista. Ele dizia que esse tipo de aluno, que caiu por 

acaso no curso, não deveria estudar na universidade, e isso a magoava muito, 

principalmente porque não correspondia à imagem que tinha de si mesma, 

construída a partir de uma trajetória de ótima aluna: 

 

(...) Agora ser professora foi sempre a minha escolha. Por isso que 
quando eu caí em Pedagogia, eu digo, eu caí, eu caí bem. Que eu 

tinha um professor já no curso de Pedagogia, José Otávio, ele eu 

acho que ela era, ele não era o professor da cadeira, ela era como se 

fosse um substituto, eu não sei, e ele sempre falava dos alunos que 

entraram numa lista complementar. Eram alunos que tavam no rabo 
da fila, portanto, não eram alunos de qualidade, bons alunos, para 

estar (...). Então havia este professor que dizia, aluno que vem na 

lista complementar é um aluno que não deveria estar dentro de uma 

universidade, não é, então essa era um tipo de sutileza que batia, né 

feria bastante, não é, porque eu sabia que eu era dessa lista 

complementar e não por isso eu não era uma aluna ruim (Lúcia).  
 

 

Luciana ainda fazia o terceiro ano do segundo grau quando começou a fazer 

um cursinho preparatório para o vestibular. O cursinho era particular no colégio 

União, no centro do Recife. Mas não passou da primeira vez que fez o exame. O 

curso escolhido foi Engenharia Civil, desejo que Luciana tinha desde criança com a 

função de ajudar o pai. O primeiro vestibular causou um trauma muito grande em 
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Luciana e a esse fato ela atribui o motivo de ter parado de estudar durante dez anos. 

Segundo ela, teve uma nota no seu primeiro vestibular que não esquece nunca: 

7,25. A menor nota de quem entrou foi 7,28:  

 

(...) Aí fiz o primeiro vestibular, que foi pra Engenharia Civil, obtive 

uma nota, que eu não esqueço nunca! Que foi 7,25. (...) E não 

consegui entrar, porque a nota que entrou foi 7,28. (...) Aí eu tive um 

trauma! Imenso, imenso! (...) Meu primeiro vestibular. Aí com esse 

trauma de obter uma nota dessa e não ter passado, não ter sido 

classificada, me deu um trauma, e eu parei, passei uns dez anos sem 
estudar (Luciana). 

 

Depois de dez anos sem estudar, Luciana voltou e fez primeiramente um 

curso de magistério em nível médio; daí resolveu fazer vestibular, agora, segundo 

ela, já encantada pela área da educação e querendo ser professora. Fez vestibular 

para o curso de letras em uma instituição privada na cidade Olinda, a Faculdade de 

Ciências Humanas de Olinda - FACHO. Passou na primeira vez que fez. Luciana 

não concluiu o curso nessa instituição, ela fez transferência por duas vezes, para 

duas outras instituições particulares até terminar o seu curso como veremos no 

tópico seguinte. 

Em 1957, Célia tentou, pela primeira vez, o vestibular para o curso de 

Medicina, mas não passou. Foi a primeira e única reprovação na sua trajetória 

escolar. Segundo ela afirma, isso aconteceu por não ter tido tempo de sedimentar os 

conhecimentos e se preparar melhor, já que tinha acabado o secundário naquele 

período: 

 

(...) Passei no segundo vestibular, no primeiro vestibular não passei 

não. (...) Foi pra Medicina. Porque o primeiro vestibular foi sem 

preparação, terminei o ginásio em novembro, dezembro e o vestibular 
era em janeiro. Em janeiro eu fiz. Sem a mínima formação específica, 

aquela formação específica horrorosa tantas perguntas que ou você 

sabe ou você não passa. Pode até saber outras coisas, não é. Mas aí 

no outro, eu fiz muito mais por experiência (...) (Célia).  
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A partir de então, descobriu a existência de um cursinho preparatório para o 

vestibular especificamente para o curso de Medicina, gratuito, realizado pelos 

professores da Faculdade de Medicina, onde ela conseguiu uma vaga depois de 

uma seleção: 

 
(...) aí eu fiz um cursinho que também foi público (...) Foi, naquela 

época, em que eu fiz existia um cursinho pré-vestibular, um cursinho 
pré-vestibular de Medicina, especificamente de Medicina que ocorria 
ali naquela (...) prédio do Derby, um prédio azul bonito que é que é a 

Sociedade dos Médicos Escritores, que é (...) foi o antigo Colégio 

Militar.(...) Fica olhando pro quartel, olhando pra praça. É que era um 

cursinho gratuito dado por professores da Faculdade de Medicina 
sem lucro nenhum (...) a gente fazia um exame. (...) Uma seleção. 

(...) era financiado pela própria Universidade (Célia). 
 

 

Através da leitura dos jornais do período, Barroso (1998) observou a presença 

crescente dos �cursos preparatórios� no cotidiano do Recife, desde o final dos anos 

50. Esses �cursinhos� ocupavam grandes espaços, divulgando os nomes de alunos 

que eles teriam �preparado� para obter aprovação nos exames vestibulares. 

Contudo, esse mérito não podia ser atribuído ao cursinho, visto que o êxito no 

vestibular estava ligado ao desempenho escolar do estudante por, pelo menos, todo 

o curso secundário (p. 144). No caso de Célia, essa preparação de base se deu na 

Escola Normal.  

 No ano seguinte, ela prestou novamente o exame do vestibular e passou. 

Segundo Célia, ela e os irmãos só tentaram o vestibular em instituições públicas, 

pois o nível financeiro da família não possibilitava nem a tentativa em uma instituição 

privada: 

 

(...) Passei na Federal, também só fiz na Federal. Porque a gente 

tava melhor financeiramente mas não suficiente pra pagar uma 

escola particular, entendeu? (...) A gente gastava vivendo é com 

muita (pausa) administrando muito. Então não dava, realmente era 

impraticável, nem meu irmão fez, nem eu, nem minha irmã, fizemos 
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vestibular em nenhuma escola superior paga. A gente sabia que não 

tinha condições. (...) Tinha que fazer a pública. Se não passasse, 

ficar insistindo até ou passar ou desistir (Célia). 
 

 

 Exatamente em 1958, ano em que Célia fez o vestibular, o Recife vivia uma 

polêmica que girava em torno da má qualidade das instituições particulares
75 de 

ensino secundário, e teve como ponto principal justamente o vestibular para o curso 

de Medicina. A então Faculdade de Medicina do Recife, em resposta às críticas 

sobre o rigor excessivo de seus exames, diz que o alto índice de reprovação dos 

alunos se deve ao despreparo dos próprios alunos. Essa polêmica se estende tendo 

como pano de fundo a discussão sobre deficiência do ensino secundário 

(BARROSO, 1998).  

 Segundo o depoimento de Célia, sem muitos detalhes, Dorinha fez vestibular 

para Pedagogia na Universidade Federal de Pernambuco. 

 Através do depoimento de Célia, sabemos que José fez vestibular uma única 

vez. Ele foi preparado para se inscrever em Engenharia, na última hora mudou de 

idéia e optou por Medicina. José, como já visto, fez o secundário no Ginásio 

Pernambucano, e como afirma Barroso (1998), essa instituição tinha a missão de 

�(...) formar homens de cultura, e uma das evidências da excelência do seu ensino, 

estava no sucesso de seus alunos nos exames vestibulares� (p. 143). José fez parte, 

então, do índice que colocava o Ginásio Pernambucano como a instituição que mais 

aprovava nos vestibulares mais concorridos da época, entre eles, Medicina.  

 O ingresso no ensino superior, o chamado vestibular, tem-se mostrado como 

uma outra barreira no processo de construção de uma longevidade escolar, nesse 

período e até hoje, para os jovens em geral, principalmente para aqueles advindos 

                                                
75 Na década de 50, as escolas privadas (resguardadas as exceções) eram acusadas de interesses 

mercantis que as colocavam sob suspeita (BARROSO, 1998). 
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de meios populares. Esse exame caracteriza-se como uma espécie de funil, assim 

como o exame de admissão, para os níveis superiores de ensino; com a seleção que 

realiza, vai deixando à margem a maior parte da população. 

 É importante observar que, em ambas as famílias, somente Luciana e Célia 

fizeram cursinho pré-vestibular: Luciana um cursinho privado e Célia um cursinho 

público oferecido pela Faculdade de Medicina.  

   

3.6 O Ensino superior 

No período, de fato, somente uma pequena parcela da população chegava 

aos níveis superiores de ensino. Quando analisamos as taxas de escolarização 

referentes a esse nível de ensino tomando como categoria a cor da pele, essa 

estatística se torna ainda mais surpreendente. Segundo o censo de 1950, 3% da 

população declarada como branca tinha o curso superior completo, os pardos 

representavam 1% e os negros 0,1% do total (FGV, 1957, p. 69). Essa estatística 

mostra o caráter de exceção dos percursos escolares dos filhos das famílias 

estudadas nesta pesquisa. 

No caso da família 1, apenas Lúcia e Luciana fizeram o curso superior, em 

períodos e de formas diferentes. Luiz não chegou ao curso superior. Lúcia passou no 

vestibular logo que terminou o secundário, fez o curso de Pedagogia na 

Universidade Federal de Pernambuco, onde o concluiu. Já Luciana fez um percurso 

bem distinto para completar seu curso superior, com várias interrupções. No 

momento em que Luciana começou o curso de Letras, observava-se uma expansão 

do ensino superior privado76. 

                                                
76 Para uma história do ensino superior no Brasil, ver Cunha (2000) e Mendonça (2000). 
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Segundo Luciana, por medo de assaltos que eram freqüentes na localidade, 

fez a transferência para a Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP)
77; 

mesmo assim não terminou o seu curso. Segundo Luciana, o ensino da 

Universidade Católica era muito difícil e ela, com as obrigações maternas, não 

estava conseguindo acompanhar, como podemos observar abaixo: 

 
(...) estudava de noite, e e eu era mãe de três filhos. E o ensino da 

Católica era muito puxado e não dava pra mim acompanhar o ritmo 

da Católica, eu queria um ensino de qualidade, mas, eu não tinha 

condição de continuar. Aí resultado, fui transferida novamente, aí saí 

da Católica e fui pra FUNESO (Luciana). 
 

 

Como ela mesma afirma, fez transferência novamente, agora para a FUNESO 

que, segundo ela, tinha um ensino inferior ao da Católica em qualidade. A FUNESO 

� Fundação de Ensino Superior de Olinda, é uma instituição de caráter privado e foi 

fundada em 1971 na cidade de Olinda. Tinha como objetivo inicial a criação da 

Universidade de Olinda. Seu primeiro vestibular foi realizado em março de 1973. Foi 

nessa instituição que Luciana concluiu o seu curso de Letras, mas com algumas 

interrupções por motivo de doença (ela teve que fazer uma cirurgia), e chegou 

também a trancar o curso em determinado momento. Mas, mesmo assim, conseguiu 

concluir. 

A interrupção temporária dos estudos, como é o caso de Luciana, é uma 

característica muito comum nos meios populares, segundo Zago (2000): 

 
Há uma legião de ex-alunos que recomeçam seus estudos mesmo 

após vários anos de interrupção, indicando que a escolaridade não 

obedece ao tempo �normal� de entrada e permanência até a 

finalização de um ciclo escolar, mas se define no tempo do 
�possível�

78 (p. 25). 
 
 

                                                
77 Instituição privada católica que foi criada em 1951.  
78 Aspecto também constatado por Viana (1998).  
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Muitas vezes essa necessidade de interrupção e volta à escolarização é 

condicionada pelo momento da vida desses indivíduos. É o que Viana (1998) e Zago 

(200) caracterizam como um projeto definido dentro do �horizonte do possível�, e por 

isso mesmo, vai sendo construído gradualmente ou �por etapas�, no tempo em que 

as condições deixam que isso aconteça. É o que podemos observar na trajetória de 

Luciana.  

No caso da família 2, os três filhos concluíram o ensino superior. José e Célia 

fizeram Medicina e Dorinha fez Pedagogia, todos em instituições públicas. José, 

sendo o mais velho, foi o que primeiro ingressou no curso superior. Sua pretensão, 

como já dito anteriormente, era fazer engenharia, mas no momento da inscrição 

escolheu Medicina. Célia foi a segunda a entrar no ensino superior; hoje, ela admite 

que deve ter escolhido Medicina por influência do irmão, já que ele era o responsável 

por apresentá-la a várias coisas, como ela mesma afirma: 

 
Ah foi, foi ele que me apresentou e eu acho que se ele me 
apresentou esse lugares ele deve inconscientemente ter me 
apresentado à Medicina. Ainda bem que eu dei certo (risos) (Célia). 
 

 
Segundo Célia, Dorinha foi a última a entrar e escolheu o curso de Pedagogia; 

assim como os irmãos, também na Universidade Federal de Pernambuco. 

Como a entrevista foi realizada apenas como Célia, temos mais elementos em 

relação à sua passagem na Universidade, não tendo especificidades sobre as 

trajetórias de José e Dorinha. Célia diz que, a partir de sua entrada no curso 

superior, sua família começou a se equilibrar do ponto de vista financeiro. No 

período em que começou o curso de Medicina, Célia já contribuía na renda familiar 

de uma forma ou de outra. Seu irmão fez um concurso para a Marinha e também 

contribuía em casa. Segundo ela, a situação financeira da família ainda era difícil, 
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seu pai ficou doente e não podia mais trabalhar; porém, mesmo assim, já se 

conseguia, com a ajuda dos filhos, possuir alguns bens: 

 

Quando as coisas melhoraram meu irmão já tava lá no quarto ano, já 

dava plantão, já ganhava dinheiro, depois fez um concurso pra 

Marinha Civil, passou, passou a ganhar bem, meu pai adoeceu, 
praticamente não trabalhava, mas aí a situação não foi tão terrível, 

não foi maravilhosa, mas aí já se comprou fogão a gás, aí passa uns 

seis meses, passa um ano não sei o quê, a geladeira, entendeu? 

Quer dizer, a minha caminhada do terceiro ano, do terceiro ano, 
científico até o sexto ano médico foi uma caminhada, é, progressista 
do ponto de vista, financeiro (Célia). 
 

 

Um fator importante era que o curso de Medicina sempre foi caracterizado 

como um curso de manutenção cara, de tempo integral, dificultando o trabalho 

paralelo. Os livros e materiais eram muito caros; não era um curso em que 

houvesse, portanto, uma freqüência expressiva de pessoas dos meios populares. 

Célia se recorda do quanto era oneroso fazer o curso.  

Porém, ela mesma se considera uma pessoa privilegiada, por ter feito seu 

curso superior em um período histórico muito específico da cidade do Recife e do 

curso de Medicina. Ela iniciou o seu curso em 1959 na Faculdade de Medicina e 

Ciências Médicas, fundada em 1927. Em 1960, a Faculdade de Medicina foi 

transferida para o campus universitário recém inaugurado na Cidade Universitária, 

passando a fazer parte da Universidade Federal de Pernambuco79. 

Um campus novo, com uma estrutura nova, salas de aulas bem construídas, 

biblioteca recém inaugurada com muitos livros, laboratórios de última geração: tudo 

isso facilitava sua permanência como aluna oriunda de meios populares:  

 

(...) volto eu a dizer sem querer ser idealista, mas volto eu a dizer que 
eu tive muita sorte. Porque, eu inaugurei aquele prédio do campus de 

                                                
79 Nesse período, Recife tinha três Universidades abrangendo o ensino superior de Direito, Medicina, 

Engenharia, Química, Belas Artes, Ciências Econômicas, Filosofia e Rural (IBGE, 1958, p. 239). 
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Medicina (...) Então era um laboratório de histologia de ponta, era 
uma biblioteca de pontíssima! Era tudo, Juscelino foi inaugurar, 

entendeu? Não havia tido tempo de se deteriorar como hoje, tá 

entendendo. Então é uma sincronia de coisas, não é, sem querer 

volto a insistir, ter uma visão otimista típica de quem olha para o 
passado, havia dificuldades, havia dificuldades, havia dificuldades, 
por exemplo, os períodos de (pausa) após o golpe foram terríveis, 

não é, foram terríveis, foram sofridos, havia perseguição de colegas, 

havia uma suspensão, eu terminei e a minha turma se formou num 
ano muito sofrido, eu não tô escondendo as coisas ruins não, ou não 

querendo olhá-las, mas eu não posso deixar de admitir que você 

entrar num curso superior inaugurando um prédio maravilhoso, como 

aquele, feito por Juscelino, num período em que o Brasil estava 

vivendo uma coisa chamada desenvolvimentista, não é uma coisa 

ruim, era um privilégio, facilita as coisas, não é. E aí do ponto de vista 

financeiro, é a coisa também vai se organizando, porque você já dá 

um plantão (...), já ganha um dinheirinho, entendeu? Aí já paga teus 

livros via prestação, não é (...) (Célia). 
 

 

Como citado no depoimento, os primeiros anos da ditadura militar, que ela 

viveu como estudante, também ficaram guardados na memória de Célia. Do ponto 

de vista econômico, segundo Célia, durante o curso superior a situação de sua 

família foi gradualmente melhorando e se estabilizando. 

Como será aprofundado no último capítulo, nesse período o Recife vivia 

muitos movimentos culturais. Célia se recorda de ter, como estudante universitária, 

participado ativamente das benesses dessa conhecida efervescência cultural da 

cidade: 

 

(...) Fui muito feliz, fui muito feliz mesmo,(...) é existia naquela época 

uma coisa chamada Clube Universitário que uma vez por mês tinha 

festas, tinha danças, tinha serenatas e a gente namorava, a gente se 

divertia, não é, (pausa) sem vícios, sem violência urbana, chegar 

tarde no corujão, sem medo de ser assaltado. (...) Sempre, existia 

essa facilidade, essa facilidade era histórica. (...) a namorar, a 
dançar, a fazer corso, brincar carnaval, trote, não é, que era uma 

coisa na minha época, passou no vestibular sofre trote, no próximo 

ano aplica o trote, não é? (Célia).  
 

 

Além do mais, ela responsabiliza o seu hábito pela leitura à facilidade que 

tinha de fazer amigos, principalmente nesse período: 
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(...) sempre fui uma pessoa, é aquela história Fabiana, o hábito da 

leitura, não é, ele, ele favorece a tua verbalização, não é. Você 

conversa mais, você, eu acho, pode ser que eu teja errada mas eu 

acho que o leitor é uma grande ouvinte e é um grande falante. E não 

existe nada melhor pra relacionamento inter pessoais do que saber 
ouvir e saber falar, não é. É não tive problemas, não. (...) (Célia). 

 

Célia se recorda de que era a única negra em um universo restrito de nove 

mulheres na sua turma do curso de Medicina. Ela também se recorda de que, 

quando muito, encontrava de vez em quando um negro em determinada turma: esse 

número não passava de um. Porém, ela diz não lembrar de nenhuma atitude 

preconceituosa por parte de seus colegas e professores. Lembra, por outro lado, que 

essa minoria feminina era sempre muito protegida pelos demais colegas da sala: 

 

(...) é a única negra e também (...) no universo restrito de nove 

mulheres, de oito mulheres. É, mas eu, Fabiana, eu vou dizer uma 
coisa a você, eu não me lembro de nenhum gesto é como é que eu 

poderia dizer (pausa) demonstrativo de racismo não, nem por parte 

de meus colegas, eu acho que pelo fato mesmo de nós sermos uma 

minoria entre os oitenta e eles nos cercavam de muita, muita 
delicadeza. É obvio que eles cercavam mais umas do que outras, 

mas eu sempre fui muito querida, muito bem quista. Não me lembro 

de ter passado uma coisa determinante e traumática nesse aspecto 

não. Não, não me lembro não.(...) nem em relação a professor nem 

em relação a aluno, não me lembro (Célia). 
 

 

Um fato, explicitado por Célia, que talvez possa ter influenciado para que 

professores e colegas não tenham demonstrado, pelo menos em sua percepção, 

atitudes de racismo, refere-se às relações de poder existentes no próprio curso de 

Medicina naquele período. Segundo a depoente, o curso era �comandado� por duas 

grandes e poderosas famílias: uma era a família Coutinho e a outra era a família 

Marques. O que é interessante é que a família Marques era uma família de negros, 

na sua grande maioria médicos, de classe econômica, cultural e social elevada: 

 

(...) Professores, Romero Marques, Arnaldo Marques é (...) Dode 

Marques, eram professores titulares, catedráticos com aquele poder 
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que eu te disse que existia na época dentro da estrutura universitária. 

E eram negros! Da minha cor, Rui e José Marques, Arnaldo Marques 

(...) (Célia). 
 

 

Era bem comum um ditado nos corredores da faculdade que dizia: �(...) quem 

não é Marques é marcado, que não é Coutinho é coitado, só que Coutinho era uma 

família branca (...)� (Célia), o que demonstra o poder dessas duas famílias dentro 

dessa instituição. 

Além disso, Célia lembra como muito marcante no seu curso superior o fato 

de que, segundo ela, seu irmão �ia deixando um rastro de genialidade, por onde 

passava�, e que ela era, logo que os professores e colegas descobriam seu 

parentesco com o José, vista e cobrada para ser tão inteligente quanto ele: 

 

Eu me lembro de o fato de que o meu irmão deixava por onde eu ia 

passando um rastro (...) um rastro de genialidade (Célia). 
 

Ah!!! Você é irmã de José! Por parte dos professores, Você é irmã de 

José? Ah, o José é muito inteligente, o José é muito inteligente, -Olhe 
você vai ter que não desmerecê-lo! E tal, essas coisas assim (Célia). 

 

 

 O poder da família Marques e a referência positiva de seu irmão talvez 

tenham contribuído para que Célia não percebesse nenhuma atitude preconceituosa 

em relação à sua condição étnico-racial durante a realização de seu curso. 

 Diante do exposto, podemos observar que esses sujeitos não pararam seus 

percursos de escolarização no ensino secundário, o que já seria, no período, uma 

grande conquista, pois a maioria da população, principalmente pertencente aos 

meios populares, era dele excluída. A maioria desses filhos e suas famílias tinha um 

projeto de escolarização contínua e, às vezes intencionalmente, iam galgando 
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espaços e derrubando barreiras em cada nível de ensino que gradualmente surgia, 

chegando, assim, ao nível superior. 

Na família 1, dois - Lúcia e Luciana - dos três filhos chegaram ao ensino 

superior. Observamos que em relação a esse nível de ensino, Lúcia o relatou sem 

maiores detalhes. Diante de dois cursos desejados, que por falta de conhecimento 

de determinadas matérias, teve que abrir mão, finalmente escolheu Pedagogia, na 

UFPE, onde concluiu seu curso sem interrupções. A longevidade e o sucesso 

escolar de indivíduos não �herdeiros� ou com uma pequena herança, parecem, 

assim, estar limitados por essas barreiras de ausência de um conhecimento 

específico diretamente vinculado à posse de um determinado capital cultural; no 

caso, o curso de línguas. Esses momentos, embora não constituam um fracasso, 

fazem o indivíduo escolher um curso não por desejo e sim pela condição que tem em 

passar e de se manter ao longo de sua realização. Luciana, por sua vez, teve uma 

trajetória bastante acidentada, enquanto Luiz não fez um curso superior. 

Já na família 2, os três filhos chegaram ao ensino superior em instituições 

públicas, todos na UFPE; os dois mais velhos em um curso de alto prestígio. Dorinha 

também concluiu o ensino superior, mas em um curso de menos prestígio do que o 

dos irmãos. Como negros, os dois filhos mais velhos certamente sempre se sentiram 

minoria no curso de Medicina; no entanto, configurações específicas do curso 

naquele período � como o poder de uma família de negros em seu interior � 

certamente contribuíram para que Célia não se sentisse, em nenhum momento de 

sua trajetória, como vítima de preconceito.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 OUTROS FATORES QUE CONTRIBUÍRAM PARA A LONGEVIDADE 

ESCOLAR



 

 

 

 

Além do espaço familiar e escolar, acreditamos que os sujeitos estudados 

tenham encontrado referências exteriores a esses núcleos que contribuíram para a 

construção da longevidade escolar. Ou seja, existiram outras instâncias de 

socialização de que esses indivíduos fizeram parte que influenciaram, direta ou 

indiretamente, nesse processo. A primeira dessas instâncias é a cidade. Nesse 

sentido, por ser um período histórico, distinto do nosso e específico, é necessário 

que reconstruamos alguns aspectos das cidades em que viviam essas famílias, 

durante as décadas de 50 e 60. Acreditamos com isso que essas cidades podem se 

caracterizar como espaços educativos específicos, pelas suas condições 

econômicas e culturais dentro do contexto histórico. Assim, nós conheceremos um 

pouco mais sobre as cidades de Recife, Olinda e Barreiros, cidades da região 

metropolitana e do interior do Estado, nesse período. Abordaremos alguns aspectos 

como: população, escolarização, urbanização, entre outros, além de aspectos 

culturais, como a existência (ou não) de cinemas, bibliotecas, jornais, movimentos 

culturais, entre outros, que cada uma dessas cidades dispunha no período e que 

tenha contribuído, de uma forma ou de outra, na manutenção e no sucesso desses 

filhos na instância escolar. 

Além disso, iremos abordar também alguns fatores como a influência (ou não) 

da religião nesse processo; a presença de uma pessoa de referência fora do âmbito 

familiar que tenha ajudado essa família durante o percurso de escolarização dos 

filhos; o exercício de um trabalho, que podemos considerar intelectual, paralelo ao 
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estudo, como bancas de estudos ou aulas particulares, além de atividades 

artesanais; o acesso a bibliotecas e a realização (ou não) de cursos extra-escolares.  

 

4.1 Os espaços educativos da cidade de Recife 

4.1.1 A cidade do Recife: uma efervescência cultural 

 Nos anos 50, o Recife era uma cidade caracterizada pela sua efervescência 

cultural. 

A cidade do Recife surge aproximadamente em 1548, a sua dimensão é 

recortada pelos rios Capibaribe e Beberibe. Segundo dados históricos do IBGE de 

1958, em 1949 a cidade foi definida como distrito único, dividido em quatro 

subdistritos e 64 bairros (IBGE, 1958, p. 235).  

 Recife tinha, segundo o censo de 1950, uma população de 524.682 

habitantes. Em 1955, a cidade já tinha 643 estabelecimentos industriais e os 

principais ramos eram as indústrias de produtos alimentares e a indústria têxtil. 

Recife tinha, nesse período, um comércio bastante intenso, com cerca de 577 

estabelecimentos de comércio atacadista e 3.809 de comércio varejista. 

Funcionavam na cidade dez hotéis e vinte pensões. O Recife, diferentemente das 

cidades descritas a seguir, como Olinda e Barreiros, nesse momento dispunha de 

quase todos os melhoramentos urbanos, principalmente por ser a capital do Estado, 

como água, luz, telefone, calçamento, além de o transporte urbano ser realizado por 

356 veículos, aproximadamente, e 150 auto-lotações (IBGE, 1958, p. 237).  

 Funcionavam em toda a cidade 45 unidades de ensino pré-primário, 276 de 

ensino primário fundamental, 215 do ensino supletivo, 30 do ensino primário 

complementar, 47 do ensino secundário, 3 do ensino industrial, 11 do ensino 

comercial, uma de ensino artístico, 13 de ensino pedagógico, 19 de ensino superior 

e uma de ensino doméstico. 
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A cidade, no seu aspecto cultural, é que demonstrava ainda mais a sua 

efervescência, pois contava com 25 bibliotecas gerais e especializadas, públicas e 

particulares, e as bibliotecas ambulantes, que a seguir conheceremos melhor. 

Circulavam no período cerca de sete jornais diários
80, três rádios, 27 tipografias, 

além de quarenta e seis cinemas
81, um museu, um teatro e 24 livrarias82.  

 Essas características da cidade aparecem com muita ênfase no depoimento 

de Célia. Ela tem boas recordações de quando veio morar no Recife, e se considera 

uma pessoa privilegiada por ter vivido na cidade em uma época em que seus 

habitantes �respiravam cultura�:  

 
(...) eu hoje sou absolutamente consciente que eu fui uma pessoa 
privilegiada de crescer, me desenvolver, no momento histórico que eu 

vivi. (...) viver minha vida universitária em um Recife absolutamente 

efervescente, e muito boa pra a juventude. (...) (Célia). 
 

 

 Uma passagem que revela essa efervescência da cidade foi a visita do 

filósofo francês Sartre à cidade, em 1961. Célia se recorda muito bem dessa 

passagem dele pela cidade, em que chegou a ver o filósofo:  

 

(...) E essa era uma época em que, sei lá, Simone de Beauvoir e 

Jean Paul Sartre tiveram em Recife e iam para um bar chamado 
Pigalinho. E a moçada da universidade, do primeiro e do segundo 

ano. Agora, eu ia porque, primeiro meu irmão que tava mais na frente 

dizia �Vamos�, e segundo por eu já tinha lido entre quatro paredes de 

Jean Paul Sartre, percebeu? (...) De longe (risos). Porque, tava lá, 

sentadinha no bar bebendo com ele, Gilberto Freyre e José Otávio de 

Freitas. E a gente ficava em outra mesa economizando uma só 

cerveja para cinco pessoas. (risos) Mas só de estar respirando o 

mesmo ar (...) (Célia).  

                                                
80 São eles: Diário de Pernambuco (o jornal mais antigo em circulação da América Latina); Jornal do 

Commercio, Fôlha da Manhã, Correio do Povo, Jornal Pequeno, Diário da Noite e Fôlha do Povo. 

(IBGE, 1958, p. 240). 
81 Esse significativo quantitativo de cinemas na cidade se deve também ao fato do Recife já ter sido 

conhecida, nas décadas de 20 e de 30, como a Hollywood brasileira, porque a cidade viveu o 
chamado ciclo do cinema, que chegou a produzir 13 filmes em oito anos.  

82 Entre as cidades que descreveremos neste capítulo (Recife, Olinda e Barreiros), a cidade do Recife 

é a única, segundo dados do IBGE de 1958, que possuía teatros e livrarias, principalmente livrarias 

em tão grande número para o período. 
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Ela declara que foi por intermédio de seu irmão, José, que ela conheceu os 

melhores lugares da cidade e os ambientes de lazer da juventude da época: 

 

(...) aqui no Recife, e aí vem a influência do meu irmão. O Recife 

também, eu tive muita sorte histórica (...). Ele que me apresentou a 
essa cidade do Recife, a esses aspectos altamente criativos, veio, o 
uso da conjuntura mesmo política de ter efervescido o Movimento de 

Cultura Popular, não é, coisas que redundou no golpe, então foi uma 

parte legal e foi um privilégio viver isso (...) (Célia).  
 

 

Assim, embora a mudança para o Recife tenha ocasionado alguns problemas 

para sua família, principalmente de ordem financeira, Célia, atualmente, considera-

se privilegiada por ter vivido na cidade naquele período. 

Na família 1, Lúcia é a única filha que nasceu no Recife; sua referência à 

cidade relaciona-se ao aspecto militante que acompanhou toda a sua história de 

vida. Ter nascido no Recife, principalmente no mês de maio tem, para ela, um 

sentido à sua condição de mulher e de negra, como podemos observar no seu 

depoimento:  

 

(...) eu nasci em Recife (...) é precisamente na maternidade da 

Encruzilhada no dia 11 de maio, não é. Quer dizer, tem essa 

referência de ser mulher de maio, não é? (...) o mês de maio é um 

mês significativo, para nós, não é, o que é chamado mês da abolição, 

entre aspas (Lúcia). 
 

 

 A militância de Lúcia, tanto como defensora da escola pública, quanto em 

relação a ser negra, faz hoje, na situação que ocupa, �encaixar� momentos e fatos 

de sua vida para melhor construir essas identidades, por ter consciência de que 

galgou uma trajetória singular para uma pessoa que veio dos meios populares, 

mulher e negra.  
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A cidade do Recife, já era nesse período, uma grande metrópole, com a 

maioria dos aspectos urbanos e culturais bem desenvolvidos. O grande número de 

bibliotecas, cinemas, livrarias e jornais fazia com que, quem vivesse na cidade, 

tivesse uma maior chance de aproximação de tudo isso. 

Como vimos, a escolha da família de Célia, principalmente de sua mãe, para 

morar no Recife, certamente também se relaciona a esses aspectos da cidade, tão 

diferente de Barreiros, onde o acesso a esses bens culturais era bem mais difícil. A 

própria mãe de Célia havia morado na cidade para fazer o curso de Biblioteconomia 

e certamente havia vivenciado aspectos dessa efervescência cultural.  

 

4.1.2 Movimento de Cultura Popular 

 Dentro de toda a movimentação que existia no Recife nas décadas de 50 e 

60, é importante discutirmos um pouco mais sobre um dos maiores movimentos que 

estavam em desenvolvimento, nesse período. Trata-se do Movimento de Cultura 

Popular (MCP), um movimento criado em 1960, pelo então prefeito Miguel Arraes, 

com o apoio de intelectuais e estudantes, tendo como objetivos, segundo Cunha e 

Góes (apud SILVA, 2004), 

 

(...) promover e incentivar a educação de crianças, adolescentes e 

adultos; atender ao objetivo fundamental da educação de crianças, 

adolescentes e adultos; atender ao objetivo fundamental da educação 

que é o desenvolver plenamente todas as virtualidades do ser 
humano; proporcionar a elevação do nível cultural do povo; formar 

quadros destinados a interpretar, sistematizar e transmitir os múltiplos 

aspectos da cultura popular (...) (p. 98). 
 

 

 Segundo Célia, por mérito de seu irmão, ela passou a conhecer o MCP no 

período, enquanto fazia seu curso de graduação na Universidade Federal. Ela 

participava dos teatros, das rodas de leitura, o que lhe dava muito prazer: 
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(...) no MCP era coisa que me dava um enorme prazer, porque eu 
sempre fui uma grande leitora. Então eram os teatros, eram as 

alfabetizações, eram as conferências (...) Participei. Eu fui, não 

poderia deixar de ser, com essa formação desde criança. Mesmo que 

ninguém nunca discutisse a questão política, o comunismo era bom 

ou o capitalismo era ruim, não sei o quê, nem religião, esses dois 

assuntos não eram abordados, a não ser muito superficialmente. Mas 

viver historicamente nessa época, para uma pessoa que teve uma 

formação literária diferenciada, não podia deixar de participar. E 

também aí entra a influência do meu irmão, que aí já estava lá pela 

frente, já fazia parte de movimentos de estudantes e tal (...) (Célia, p. 

44). 
 

 

 É importante observar dois aspectos na fala de Célia. O primeiro é novamente 

a questão da auto-estima positiva: a entrevistada considera que teve uma formação 

diferenciada, especialmente em relação à leitura, que a fez se aproximar de um 

movimento como o MCP. O outro aspecto diz respeito ao forte discurso político que 

Célia revela em alguns momentos de seu depoimento, de crítica ao capitalismo, de 

uma visão marxista do mundo.  

Além do MCP, ela também participou de um projeto de interiorização da 

Medicina. Esse projeto era uma parceria, segundo afirma, entre o governo do Estado 

e o curso de medicina da UFPE, com a ajuda dos alunos, em troca de um bônus 

curricular: 

 

(...) fiz parte do movimento de interiorização da Medicina, que foi um 

movimento belíssimo. Tinha uns ônibus, que dentro era laboratório, 

era tudo, tirava raio-x, a gente se danava por essas cidades do 
interior a fazer exame de fezes, fiz tudo isso. (...) Era gratuito para o 
povo e para nós estudantes (Célia). 
 

 

 Na família 2, Lúcia, segundo o depoimento de Luciana, é que sempre gostou 

e participou desse tipo de movimento, inclusive do MCP, porém não obtivemos 

maiores informações para contar essa trajetória. 
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 A participação nesse tipo de movimento nos parece ter sido importante no 

processo de formação desses sujeitos, tanto na dimensão acadêmica quanto na 

lúdica, como é o caso de Célia que, muitas vezes, ao longo de seu depoimento, faz 

referência ao papel ocupado pela leitura e pela escrita, com as quais já tinha uma 

certa intimidade, adquirida em outras instâncias, nesses movimentos.  

 

4.1.3 As bibliotecas populares  

Outro fato importante que contribuía para a efervescência cultural da cidade 

do Recife foi a criação das chamadas bibliotecas populares, fixas e ambulantes. A 

criação dessas bibliotecas estava também ligada aos movimentos populares que a 

cidade vivia no período. Segundo Verri (1996), elas foram criadas a partir de 1944, e 

somente anos depois foram, efetivamente, concretizadas na gestão do prefeito 

Pelópidas Silveira. Organizadas pelo Departamento de Documentação e Cultura da 

Prefeitura Municipal, tinham como objetivo levar a cultura, por meio de livros, aos 

bairros mais populares do Recife, como, inicialmente, os bairros de Santo Amaro, 

Encruzilhada, Casa Amarela e Afogados. Com o tempo, o projeto foi se expandindo 

para outros bairros. Elas existiam também de forma ambulante, em ônibus que 

circulavam por alguns bairros do Recife. 

Célia e sua família conheceram e utilizaram bastante os serviços dessas 

bibliotecas: 

 
(...) eu, no primeiro, no segundo ano de Medicina, até mesmo no 

terceiro ano científico (...) bibliotecas ambulantes em ônibus que ia a 

cada quinze dias num bairro, que você fazia seu cartão, e você tirava 

desde o seu livro didático até a revista, passando pelo romance e 

pela poesia (Célia). 
 

 

Nesse momento, a sua família já morava no bairro de Cajueiro, sua mãe e 

seus irmãos tinham a carteirinha da biblioteca e, segundo ela, eram clientes 
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assíduos: �(...) É, ele chegava numa rua numa rua básica do bairro, por exemplo, em 

Cajueiro, chegava, ele parava na frente da Igreja, então o povo corria, todo mundo 

descia o morro (...)� (Célia).  

 Outro serviço interessante que existia na época e de que Célia fez uso foi uma 

biblioteca pública, na Avenida Guararapes, em que havia, além de empréstimos de 

livros, uma discoteca disponível para se escutar qualquer tipo de música: 

 

(...) Que tinha uma (pausa) uma discoteca, individualizada, com umas 
vinte cabines, com fones, que você chegava lá como numa biblioteca 

você dizia é: - Eu quero ópera. Eu quero sonatas ou eu quero 

Pixinguinha, e você entrava na sua cabine, e você colocava seus 

fones e você ouvia sem interferir (...) (Célia). 
 
(...) Tinha cartão mesmo dessa discoteca. (...) Era um ambiente do 

tamanho desse apartamento, com um balcão com uma pessoa para 

te atender. Você tinha uma identidadezinha específica, um cartão, um 

cartão de biblioteca onde era anotado o dia em que você chegou e a 

música que você pediu e várias cabines, acusticamente 

indevassáveis, que você entrava (Célia). 
 

 

 Segundo Célia, era tão específico e singular aquele período da cidade do 

Recife que ela dificilmente viveria tudo isso se continuasse a morar em Barreiros, ou 

no Recife de hoje:  

 
(...) Não iria acontecer em Barreiros, nem iria acontecer no Recife 

hoje. Hoje não existe mais isso, hoje, você não vê um ônibus, muito 

legal, tá lá em Água Fria, numa rua, e o cara anunciar: - A biblioteca 
chegou. Não existe isso (...) (Célia). 
 

 

 O acesso a qualquer tipo de biblioteca é outra característica observada ao 

longo da história desses indivíduos. Nesse aspecto, as famílias são bastante 

distintas. Como já vimos, a família 2 tinha uma aproximação e um acesso muito 

permanente a livros e a bibliotecas, em virtude, entre outros fatores, da formação 

profissional de sua mãe. A presença de livros e a utilização de bibliotecas existiram, 
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nessa família, desde quando os filhos eram crianças. Na cidade de Barreiros, onde 

viveram a infância, havia, em 1950, quatro bibliotecas em funcionamento, entre elas 

a biblioteca municipal que, no período, contava com a sua mãe no cargo de 

bibliotecária. Célia disse que, atualmente, tem uma biblioteca formada por cinco mil 

livros, muitos deles herdados da sua mãe e outros de seu gosto pessoal.  

 

(...) criou o hábito, não é, mas pra que você tenha uma idéia, eu tô 

me mudando pra cá, ainda não terminei a mudança, ainda tô com 

muita coisa lá, na outra casa. Eu tenho uma biblioteca que, em parte, 
é herdada dela e depois é incrementada pelo meu gosto pessoal, de 

cinco mil livros, eu ainda não trouxe porque ainda não fiz ainda a 

biblioteca aqui, são cinco mil livros! (Célia). 
 

 

 Já a família 1, segundo o depoimento das filhas, não teve durante a infância o 

acesso a bibliotecas, principalmente na localidade em que moravam, onde esse tipo 

de serviço não existia. Isso é constatado na medida em que o censo de 1950 traz a 

informação que, na cidade de Olinda, havia cinco bibliotecas de caráter privado e 

todas no centro histórico da cidade e não na periferia, onde se localizava Águas 

Compridas, o bairro onde os filhos de seu Edmilson e dona Conceição cresceram.
83  

 Segundo Lúcia, a primeira vez que ela teve acesso a uma biblioteca foi 

quando começou a estudar na Escola Normal, o que caracterizou, para ela, uma das 

diferenças entre essa instituição de ensino e as escolinhas em que já havia 

estudado. Luciana, por sua vez, só conheceu uma biblioteca quando chegou no 

ensino superior. 

 As bibliotecas, como um lugar de referência onde o capital cultural de uma 

determinada sociedade é guardado e, a partir do acesso que se tem a elas, 

                                                
83 São essas as bibliotecas: a biblioteca do Seminário Arquidiocesano de Olinda e Recife; a biblioteca 

O Luzeiro; a biblioteca do Mosteiro de São Bento e a biblioteca do Centro Cultural dos Professores 
Municipais (IBGE, 1958, p. 240). 
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transmitido, desempenham um papel primordial na formação escolar de alguns 

indivíduos. 

Em Pernambuco, segundo o censo de 1958, existiam 48 bibliotecas; elas 

normalmente eram localizadas nos centros das principais cidades, dificultando o 

acesso de pessoas que moravam nas periferias, como era o caso da família 1. Já a 

oportunidade de ter morado em um bairro de classe média, em um período histórico 

em que o governo realizava um movimento de criação de bibliotecas em lugares 

populares, foi a chance vivida pela família 2, de participar desse movimento. Essa 

oportunidade vinha se somar às disposições da família em relação à leitura, aos 

livros e às bibliotecas, construídas em outras instâncias, principalmente na família, a 

partir do percurso pessoal e profissional de dona Célia. 

 

4.1.4 O bairro de Cajueiro 

 Um fator interessante que nos pareceu também influenciar na escolarização 

desses filhos foi a escolha, por ambas as famílias, em períodos aproximados, pela 

mudança para um determinado bairro da cidade do Recife, chamado Cajueiro. 

 Cajueiro era e ainda é um bairro tipicamente residencial; hoje e no período 

estudado, era considerado um excelente bairro de classe média com efetiva vida 

comunitária. 

Segundo a PCR (s/d), o bairro herdou esse nome de um sítio, que ali era 

localizado, pertencente ao Engenho Velho de Beberibe, um dos mais antigos do 

Estado. Nesse sítio, havia uma imensa plantação de cajueiros. Com a abertura da 

estrada de Beberibe, em 1816, fazendo uma ligação com a Encruzilhada, é que foi 

criado o bairro de Cajueiro. Por volta de 1940, todo o bairro era pertencente ao 

senhor Sebastião Salazar, cujas terras, ainda cobertas por cajueiros, estendiam-se 
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até as margens do rio Beberibe. Só em 1946, quando as terras foram vendidas ao 

senhor Valente, é que deu origem ao bairro. Foi dividido e vendido em forma de 

loteamento. 

 Segundo depoimentos realizados com alguns moradores antigos84, nesse 

bairro, quando foi loteado e vendido no final da década de 40, a maioria dos 

compradores eram comerciantes e profissionais liberais; daí é que surge o caráter de 

classe média do bairro: um bairro tranqüilo, com pessoas de nível escolar elevado e 

em ascensão financeira. 

A família 1 se mudou para o Cajueiro por volta da década de 60. Até hoje, seu 

Edmilson e dona Conceição moram na mesma casa. Seu Edmilson comprou um 

terreno e construiu a casa em mutirão, o que a filha mais velha considera uma 

construção bem característica dos meios populares:  

 

(...) meu pai junto com a minha mãe fizeram um esforço, compraram 

um terreno, construíram uma casa, construiu uma casa de forma de 

mutirão como só as camadas populares sabem fazer, não é. (...) 

(Lúcia). 
 

 

É muito forte na memória das filhas entrevistadas que esse era um bairro 

distinto de Águas Compridas, que era um bairro de periferia na cidade de Olinda. 

Segundo o depoimento de Luciana, Águas Compridas estava ficando violento; 

Cajueiro era um bairro melhor, mais tranqüilo:  

 

(...) Porque, nós tínhamos essa casa em Cajueiro e as condições do 

bairro era melhor, entendeu? E Águas Compridas tava ficando 

violento, a questão do bairro, e os pais da gente queriam o melhor 

pra gente, não é. (...) Eu não sei se era as condições, se tinha mais 

ônibus (...) (Luciana). 
 

                                                
84 Pela falta de referência escrita sobre o bairro no período, além do IBGE não trazer nesse período 

dados específicos sobre bairros, tivemos que realizar algumas entrevistas com moradores mais 
antigos para obter melhores informações. 
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O fato de morar mais próximo ao centro da cidade, segundo Lúcia, facilitou 

muito sua ida para a Escola Normal: 

 
Então, ir pra estudar em Recife, como a gente chamava, então já era 

outra coisa, eu já tinha mudado de bairro (Lúcia). 
 
(...) Porque a Escola Normal era na cidade, não é, e depois é aqui 

onde eu vou morar em Cajueiro. Então aí a gente já muda de grupo 

social. Eu passo a morar num bairro, que é considerado bairro de 

classe média e saí daqui (aponta para o desenho do bairro de Águas 

Compridas) de onde é um bairro extremamente popular (...) (Lúcia). 
 

 

 É interessante observar que a depoente faz uma reflexão que indica que o 

fato de ir morar em um bairro de classe média, no período, se caracterizava como 

uma mudança de classe social de sua família, embora a nova casa tivesse sido 

construída em forma de mutirão. 

Outro fator importante é a referência ao fato de que a mudança para Cajueiro 

foi uma mudança radical: elas passaram de um bairro �de pobre� para um bairro 

considerado �de rico�: �(...) Ah! Era melhor, na época Cajueiro era um bairro de rico! 

(...) A gente morava num bairro de pobre aí foi morar num bairro de rico (risos) (...)� 

(Luciana). 

Depois da mudança para o Recife, seu Robson e dona Célia, passando 

muitas dificuldades financeiras, resolveram vender a casa da cidade de Barreiros e 

comprar uma casa em Recife. Segundo a percepção atual da filha Célia, sua mãe 

escolheu estrategicamente o bairro de Cajueiro. Para ela, com o dinheiro da venda 

da casa de Barreiros, sua mãe e seu pai podiam ter comprado uma casa mais barata 

em um bairro popular, porém, escolheram Cajueiro, um bairro de classe média, onde 

tiveram que investir todo o dinheiro da venda de sua casa, não sobrando nada. 

Assim, a família continuava no mesmo aperto financeiro: 
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(...) Com um ano ela vendeu, os dois venderam a casa de lá, e 

compraram uma casa em Cajueiro e aí nós fomos para Cajueiro (...) 

Quer dizer, eu acredito que com o dinheiro da casa vendida em 
Barreiros, daria pra ela comprar, por exemplo, uma casa no Alto José 

do Pinho e sobreviver muito bem, dois ou três anos ou quatro até a 

gente (...) Em Cajueiro, ela investiu o dinheiro todo da casa, por isso 
nós entramos nesse clima de quase penúria (Célia). 
 
(...) Aí pronto, passamos, eu me lembro que o meu científico foi um 

científico realmente, muito duro até mais ou menos um ano e meio 

(Célia). 
 

 

Segundo Célia, sua mãe, elemento central na escolha desse bairro, queria um 

ambiente melhor para seus filhos. Segundo ela, em Cajueiro, nesse período, era 

comum a presença de pessoas com boa escolarização e com um nível social e 

econômico diferente dos da sua família. Para Célia, talvez isso tenha pesado na 

escolha de sua mãe:  

 

(...) Quer dizer, eu acho que até a opção de escolher esse bairro fez 
parte da estratégia dela. (...) Era de classe de elite. Não era de elite, 

porque não era Casa Forte, nem era Zona Sul. (...) Mas era como 

Jardim São Paulo naquela época, casas muito boas, não é, e 

advogados, engenheiros, professores, entendeu? Comerciantes, o 
que não era o nosso caso. (...) Mas acontece que na frente morava 

um advogado, Doutor Pelópidas, cujo filho era da minha idade e tava 

no mesmo top. Quando eu pegava o ônibus para ir pra minha escola 

pública, ele pegava o mesmo ônibus só que ele ia para o Marista, 
fazendo a mesma a (...) o mesmo grau. Então, eu não sei se isso aí 

foi planejado, mas eu hoje, agora, quando você me faz essa pergunta 

e quando eu analiso que ela estratificou todos os passos, não é, 

então eu acho que ela, optou por um local, um bairro, uma rua, é, 

talvez até de classe superior a nossa. (...) (Célia). 
 

É. Era nítida a diferença, então isso me leva a crer que a escolha do 

bairro, talvez fizesse parte da estratégia de tentar internalizar, no meu 

irmão em mim e na minha irmã, que era dali pra frente e não dali pra 

trás (Célia). 
 

 

Observamos aqui, novamente, a questão do papel da mãe de Célia como 

elemento central da sua narrativa de sua trajetória escolar. 
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As características de escolarização e educação das pessoas desse bairro 

também aparecem na memória de Luciana. Era visível, segundo ela, que os vizinhos 

eram mais �educados�, entre outros fatores, o que fazia daquela localidade um 

espaço diferente do que aquele que ela passou grande parte de sua infância: 

 

(...) Não, não tinha essas pessoas formadas, não, mas as pessoas 

eram, viviam mais, assim, a gente dava pra notar que tinha mais uma 
tranqüilidade, tanto é na questão de educação, como nas suas casas 

mesmo. Era um ambiente bem diferente, eu não sei te explicar assim 

como era mesmo, mas era um ambiente diferente, de águas 

Compridas pra Cajueiro (Luciana). 
 
Agora o bairro de Cajueiro, as pessoas, os vizinhos, tudo, o bairro em 
si, tinha uma condição financeira que era melhor, mais agradável. As 

pessoas eram mais educadas, é, já tinha um certo, assim, 

conhecimento, estudavam, tudinho, sabe, existia mais um a um 
avanço, não é (Luciana).  

 

 

Diferentemente da percepção de Lúcia, que classifica sua mudança de classe 

social a partir do momento que mudou para esse bairro, na memória de Célia a 

situação financeira de sua família piorou. Além disso, segundo ela, o nível social de 

sua família era totalmente diferente do nível social das famílias que ali viviam: eles 

moravam em um bairro de ricos, porém eram extremamente pobres, principalmente 

se comparados com os vizinhos. Era comum, por exemplo, entre os vizinhos, o 

telefone85, bem de consumo a que sua família, por muitos anos, não teve acesso:  

 

(...) Não, já era, já tinha gente com carro, já naquele período. (...) 

Com telefone. Tinha, tinha. Na casa do padre tinha telefone, na casa 
desse doutor Pelópidas tinha telefone, na casa do pastor tinha 

telefone (Célia).  
 
 
 
Cajueiro era, também, nesse período de efervescência cultural do Recife, um 

dos bairros que recebia a visita das bibliotecas ambulantes, citadas no tópico 

                                                
85 Em 1950, o Recife tinha cerca de 6.300 aparelhos (IBGE, 1958, p. 239). 
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anterior. 

 

4.2 A cidade de Olinda  

A cidade de Olinda foi fundada por Duarte Coelho em 1537. 

Em 1950, a cidade em que seu Edmilson e dona Conceição tiveram a maioria 

de seus filhos e viveram durante toda a infância deles, tinha 62.435 habitantes86. A 

indústria (com 10,5%), o comércio (com 7,2%) e a prestação de serviços (com 

11,6%, atividade exercida por seu Edmilson como pedreiro) eram, no período, os 

principais ramos econômicos, que empregavam a maior parte da população da 

cidade. Em toda a cidade de Olinda existiam dois cinemas, com lotação de 801 e 

820 lugares, que ficavam na parte central e histórica, distante do acesso de famílias 

de meios populares (IBGE, 1958, p. 181). 

Em Olinda existiam, segundo o censo de 1950, trinta e cinco unidades de 

ensino primário, três de ensino secundário, uma de ensino industrial, três de ensino 

pedagógico e uma de ensino superior. Existiam, no período, um jornal diário e uma 

revista anual, cinco bibliotecas particulares e uma rádio (IBGE, 1958, p. 182). 

Águas Compridas, bairro da cidade de Olinda em que os filhos da família 1 

viveram toda a infância e parte da adolescência, era, e ainda é, um bairro popular da 

zona norte da cidade. Era, no período, um bairro sem asfalto, o que condiz com as 

taxas de pavimentação da cidade Olinda que, segundo o censo de 1950, dos 254 

lugares existentes apenas 140 eram pavimentados. A cidade possuía uma frota de 

dezenove ônibus, que não circulavam nesse bairro.  

Como já citado no capítulo anterior, a falta do ônibus, primeiramente, e, 

depois, a não condição da família de pagar passagem, fez os filhos da família 1, 

                                                
86 Sendo 29.150 homens e 33.285 mulheres (IBGE, 1958, p.180).  
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durante todo o ensino primário, andarem a pé para ir para a escola ou usarem a 

bicicleta. 

Lúcia, no primeiro depoimento, ao ser perguntada onde viveu com seus 

irmãos durante toda a infância, enfatiza bastante o caráter popular do bairro. Morar 

em Águas Compridas, �a parte pobre�, a �periferia� de Olinda, ficou bastante 

marcado em sua memória: �(...) não é a Olinda que a gente fala, que a gente canta, 

que a gente convida, né, é uma Olinda que é conhecida apenas das camadas 

populares� (Lúcia). Esse aspecto é repetido várias vezes pela depoente, que fez 

questão de deixar bem claro que pertencia aos meios populares e que, ao dizer que 

morou em Olinda, era importante explicar uma linha divisória da cidade de caráter 

econômico e social que ela afirma existir:  

 

(...) porque Olinda, a gente diz, nós costumamos dizer, que Olinda, 

ela tem três Olindas, não é. A Olinda marítima, é a Olinda da praia; a 

Olinda histórica e a Olinda periférica. (...) A gente conhece bem a 

Olinda praia, e a gente também conhece bem a Olinda sítio histórico, 

mas, a Olinda periferia a gente conhece pouco, não é. Então nessa 

Olinda tem um bairro que se chama Águas Compridas, não é, então 

lá nós vivemos toda a nossa infância (...) (Lúcia). 
 

 

 Ao longo de todo o depoimento de Lúcia, nós podemos observar 

características de reafirmação da condição de ser mulher negra e de meios 

populares e do orgulho por ter transposto barreiras, tornando a sua trajetória 

incomum, um ato singular. 

 

4.3 A cidade de Barreiros: o auge da indústria açucareira 

Pernambuco, nas décadas de 40 e 50, vivia o auge da produção de açúcar; 

vários municípios da Zona da Mata e do interior do Estado se tornaram muito ricos 

com essa indústria, como podemos observar através do depoimento de Célia: 
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(...) porque veja bem, essa época historicamente era a efervescência 

da indústria açucareira. Então a Usina [Central de Barreiros] era 

talvez a segunda, ou a primeira Usina de açúcar em nível de potência 

de Pernambuco. Era a que fazia a maior quantidade de açúcar, era a 

que vendia mais (...) (Célia). 
 

 

A cidade de Barreiros está localizada no litoral da zona da mata sul 

pernambucana. Ela surgiu no começo do século XIX, em um povoamento em volta 

de uma capela dedicada a Santo Antônio. É uma dessas cidades que teve seu auge 

na efervescência da produção das usinas de cana-de-açúcar nas décadas de 40 e 

50 no Estado.  

Em 1950, a cidade tinha 7.666 habitantes, dos quais 22,3% viviam na zona 

urbana. Do total dessa população, aproximadamente 23,8% trabalhavam com a 

agricultura, pois a economia do município tinha como base a produção de cana-de-

açúcar. Muitas das ruas da cidade eram pavimentadas, existia energia elétrica em 

922 casas. Ainda existiam dois hotéis e quatro pensões (IBGE, 1958, p. 51).  

 Na cidade, como já dito anteriormente, existiam 28 unidades escolares de 

ensino primário, entre elas o Grupo Escolar Carlos de Brito, pertencente à Usina 

Central de Barreiros; uma de nível secundário, que era o Ginásio Municipal de 

Barreiros; e uma de nível agrícola que era exclusivamente masculina. Não havia 

jornais diários e possuía quatro bibliotecas e três cinemas. 

A prosperidade da cidade advinha da riqueza de duas principais usinas, a 

Usina Rio Una e a Usina Central de Barreiros87, que geravam toda a economia do 

município, fazendo florescer o comércio da cidade. A Usina Central de Barreiros era 

a principal e a mais rica da cidade. Segundo Moura (1998), ela surgiu da extinta 

Usina Carassu, fundada entre 1885 e 1890. Construída pela companhia A. M. de 

Pernambuco, era considerada, segundo o autor, a usina mais moderna e eficiente da 

                                                
87 Considerada, em 1950, a maior Usina do Estado de Pernambuco (IBGE, 1958, p. 51).  
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época no Estado. Em 1929, a Usina Central de Barreiros possuía vinte propriedades 

agrícolas, 28 quilômetros de ferrovia, quatro locomotivas e cinqüenta vagões. Na 

década de 50, período focalizado nesta pesquisa, a usina atingiu a produção anual 

de 650 mil sacos de açúcar de 60 quilos ao ano, um recorde para o período 

(MOURA, 1998). A riqueza dessa usina também pode ser vista quando observamos 

que ela, no período, possuía um campo de pouso exclusivo para aviões, conforme 

dados do IBGE (1958, p. 51).  

A influência das usinas na rotina da cidade era tão grande que influenciava no 

seu cotidiano. O comércio, por exemplo, era fechado normalmente nas quintas-

feiras, pois o domingo era o dia de folga de quem trabalhava na Usina e por isso o 

comércio
88 tinha que ser aberto aos domingos: 

 
(...) como eu diria, Barreiros já, eu não sei hoje, mas na época, era 

uma cidade singular. Os domingos lá caiam nas quintas-feiras. É, 

porque (...) domingo tinha feira, se domingo tinha feira o comércio era 

aberto, todo o comércio era aberto, porque o pessoal dos engenhos 

vinha para fazer a feira. Então, se o comércio era aberto a Usina 

funcionava, agora quinta-feira a cidade era toda fechada, então 

quinta-feira era o repouso, era o domingo. (...) (Célia).  
 

 

 O poder dessas usinas era tão grande, dentro da cidade, que Célia, fazendo 

uma reelaboração do que lembra na sua memória sobre o dia-a-dia da cidade, 

enfatiza esse poder controlador, como ela mesma diz, �o poder capitalista da Usina�. 

Certamente essa reelaboração tem suas bases na atual ocupação de Célia como 

professora universitária, com fortes tendências marxistas:  

 

                                                
88 Na década de 50, Barreiros tinha cinco estabelecimentos de comércio atacadista e sessenta e um 

de varejista, o que mostra o quanto era grande o comércio, se comparado com cidades como 

Olinda que, no mesmo período, tinha apenas dois estabelecimentos atacadistas e nove varejistas 
(IBGE, 1958, p. 51).  
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(...) eu, eu não sei se posso chamar, eu acho que eu posso, dos civis 
da Cidade, e os sujeitos operários representariam metaforicamente 

um exercitozinho dominado, e possuído pela Usina (Célia). 
 
(...) havia um certo fausto, a usina gerava um certo fausto, não para a 

cidade, mas para ela e sua Vila. Eu acho até que era o capital 

concorrendo com a burguesia da cidade, entendeu? (Célia). 
 

 

 Muitas vezes era característica desse tipo de indústria a criação de uma vila 

operária, que dispunha de todos os elementos de uma cidade: 

  

(...) Porque na verdade o operário deveria, lá no fundo se sentir muito 

orgulhoso, muito privilegiado de a ir pra uma Igreja moderníssima, do 

ponto de vista de construção, ter seus filhos estudando numa escola 

moderníssima, do ponto de vista de construção, dançar em um 

ambiente moderníssimo, do ponto de vista, moderníssimo pra aquela 

época, não é (...) (Célia). 
 
(...) era comum naquela época, que as empresas para terem nas 

mãos os seus empregados, elas construíam uma vila. Elas faziam 

uma escola, elas faziam um posto de atendimento médico, elas 

faziam um barracão, que seriam um simulacro de supermercado, e 

fazia um dancing, uma área de lazer com dança com (...) e fazia um 

cinema. Então aquela massa humana que trabalhava para, e isso era 

próximo da Usina, era como se a usina tivesse olhando sempre para 
aquele rebanho que servia a ela. E isso era divorciado da parte civil, 
urbana da cidade, entendeu, isso ficavam uma área ligada a usina e 

(...) isso era, obviamente, do ponto de vista capitalista, não é, a 

expressão mesmo da dominação do poder. Porque o indivíduo 

comprava fiado no barracão, o indivíduo não ia pra Igreja lá é da 

cidade, ele assistia a missa ali, fazia a primeira comunhão dos seus 

filhos ali, casava seus filhos ali (...) Estudavam ali, dançavam dia de 

domingo ali (Célia). 
 

 
As praias e o cinema eram lazeres de que a cidade dispunha, nesse período, 

para a sua população. Os três cinemas de Barreiros tinham uma lotação média de 

460 lugares (IBGE, 1958, p. 51), o que também demonstra a riqueza e a presença 

de uma vida cultural na cidade. O cinema era a diversão, segundo Célia, mais 

concorrida da cidade. Como já citado nos capítulos anteriores, dona Célia sempre 

trocava a realização das atividades escolares e a freqüência às missas católicas aos 

domingos com a freqüência dos filhos na matinê nos cinemas:  
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(...) Tinha um cinema, a cidade era próspera, tinha um cinema (...) 

Sim, que apitava, que apitava na hora quando íamos à matinê, não é, 

íamos à matinê (Célia). 
 
(...) então, como Barreiros ficava próximo de São José da Coroa 
Grande, talvez uns, na época, muito mais longe do que hoje, porque 

as estradas não eram tão boas, mas na época era uma hora de 

viagem, de carro, alugado, de sopinha, chamado marinete. Então, era 

um lazer, era fazer um farnel, sabe, um farnel em casa, que seria o 
almoço da casa e ir pra praia. (...) Um outro lazer era banho de rio, 

Rio Una89 e rio (...). Então era aquela coisa maravilhosa você ia com 

a meninada toda, com apenas um adulto, não é (...) (Célia).  
 

 

4.4 O papel da religião 

Consideramos que o envolvimento dos indivíduos estudados em movimentos 

sociais, como associações, grupos, igrejas, entre outros, pode ter influenciado em sua 

maior aproximação com a cultura escrita e com a escola. Como a maioria dessas 

instituições trabalha com processos de leitura, discussão e socialização de textos de 

forma bastante permanente, talvez a participação dos sujeitos nelas tenha constituído 

como mais uma das condições que possibilitaram a esses indivíduos e suas famílias 

ter uma maior inserção no mundo letrado e uma boa permanência na escola. Além 

disso, esses movimentos também incentivavam os processos de formação escolar 

para a maior compreensão da realidade vivida pelos grupos em questão. 

De acordo com os depoimentos, observamos que o único tipo de instituição 

com as características descritas acima que esses filhos freqüentaram foi a Igreja.  

A família 1, segundo o depoimento de Lúcia, de Luciana e de dona 

Conceição, se consideram católicas. Segundo Lúcia, católica não praticante: �(...) É, 

a religião Católica, mas, católica não praticante, não é. Católica, porque eu digo 

todos nós somos. Minha mãe hoje é mais praticante do que antes (...)� (Lúcia). 

                                                
89 O rio Una era um dos principais da cidade. 
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Durante toda a trajetória escolar dos filhos, essa era a religião de dona 

Conceição. O que podemos observar nessa família é a questão de estudarem em 

escolas de caráter religioso, que era a condição que o bairro oferecia, principalmente 

escolas evangélicas. Esse fato as conduzia, muitas vezes, a freqüentar as atividades 

dessa religião, embora dona Conceição recomendasse que os filhos só poderiam 

optar por um determinado credo religioso quando fossem adultos:  

 

(...) Na escola Cura D�Ars sim. Porque, a dona Luíza, que era a 

professora da escola evangélica, (...) não tinha momentos de 

participação assim de orar, essas atividades assim. Até ir a Igreja (...) 

também, para a escola dominical, tudo isso. Eu passei, eu ia, eu fui 

pra escola dominical, eu era visitante da escola dominical, eu levava 
visitante pra escola dominical, eu me inseria mesmo naquilo que eu 
estava. Agora, aqui na OSCAR, não, a gente tinha o ritual da escola 

religiosa, ou seja, nós tínhamos todos os dias formar as filas e rezar 

(...). Nós tínhamos o padre, padre Viana, que vinha e que 

cumprimentava os alunos. Nós tínhamos as festas da igreja, aqui 

(aponta para o nome da OSCAR em uma folha de papel) tem mais 
uma formação religiosa, aqui, do que nas escolas, nessa da Igreja 

Batista (...) (Lúcia). 
 

 

 Já na família 2, Célia declarou que sua mãe era espírita, porém, segundo ela, 

não era fanática. Dona Célia sempre dizia que era necessário educar os filhos, 

enquanto pequenos, pela religião oficial do Estado, a católica
90, e quando crescidos 

poderiam escolher outro caminho: 

 

(...) Minha mãe era kardecista (...) Era, era espírita kardecista. Então, 

ela não era fanática, e ela dizia: - Não, eu acho que criança tem que 

receber as noções da religião básica, aceita e acatada pelo Estado, 

depois quando se tornar adultos podem decidir (Célia). 
 

 

Para isso, Célia se recorda de que sua mãe praticava todo o ritual católico 

desde rezar à noite com os filhos, a batizá-los e fazerem a primeira comunhão. A sua 

                                                
90 Em 1940 e 1950, o censo registrava que aproximadamente 90% da população declaravam-se 

seguidora da religião Católica (IBGE, 2003, p. 54). 
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ligação e de seus irmãos, segundo ela, com a Igreja católica, era muito forte quando 

criança, principalmente pelo fato de sua mãe utilizar a freqüência às missas como 

premiação para a ida às matinês no cinema: 

 
(...) usava como estratégia também para a história da bonificação o 

seguinte, se acordar de manhã no domingo e for assistir à missa, 

católica, vai poder ir ao cinema. Ela usava muito isso, então, ela era 

espírita kardecista, mas eu e meu irmão fomos batizados, fizemos 

primeira comunhão, eu fui cruzadinha, é (...) toda essa coisa (Célia). 
 
(...) No período infantil a ligação era forte. Era forte porque eu queria 

ir ao cinema, entendeu? E também tinha a coisa de antes de dormir, 
Pai nosso que estais no céu santificado lá lá lá Ave Maria lá lá lá, 

Santo Anjo do senhor meu zeloso guardador que a ti me confiou, 
entendeu, então antes de dormir ela ia ao quarto rezar com a gente, 

orações católicas (...) (Célia). 

 

  

4.5 Uma pessoa externa ao núcleo familiar 

Uma outra condição que parece claramente interferir no processo de 

escolarização desses indivíduos é o papel de um �outro� em suas trajetórias. É 

bastante presente e recorrente na vida escolar desses sujeitos a ajuda de uma 

pessoa, quase sempre externa ao núcleo familiar, que ajuda de diferentes formas 

nesse processo. Um padre, um padrinho, uma madrinha, um professor (a), alguém 

normalmente com um nível escolar ou de instrução maior ao dos membros da família, 

�adota� esse sujeito durante períodos de sua atividade escolar, de diversas formas 

como, por exemplo, emprestando ou comprando livros, ajudando financeiramente, 

acompanhando nas tarefas escolares, aconselhando o indivíduo ou a família sobre 

uma melhor escola, ou um melhor curso a fazer, etc. Esse indivíduo goza de grande 

respeito e admiração dentro da família e, dependendo do seu envolvimento no seu 

cotidiano, é com freqüência consultado no que diz respeito à vida escolar desses 

sujeitos. 
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Na família 1, existiram durante a formação escolar dos filhos algumas 

pessoas que ajudaram de diferentes formas nesse processo. Mas, sem dúvida, a 

mais marcante foi dona Mirtes. Dona Mirtes conheceu a família de dona Conceição 

através de seu Edmilson que, como pedreiro, costumava fazer serviços na casa 

dela. Dona Mirtes era uma mulher de nível escolar e financeiro superior aos de dona 

Conceição e seu Edmilson. Com o tempo, foi se tornando mais amiga da família, até 

que ela e seu marido foram convidados para batizar a filha mais nova da família, 

Luciana. 

Era, como Luciana diz: �(...) a minha madrinha rica (...)�, uma pessoa muito 

querida por todos da família. Luciana se emociona ao falar dela, que hoje é falecida: 

 

(...) Há, a minha madrinha, madrinha Mirtes. O meu pai era pedreiro e 

fazia todos os serviços na casa dela, madrinha Mirtes. Cega, dá 

vontade chorar, viu (choro). (pausa). Tem dois anos já que ela 

faleceu, e madrinha Mirtes, quando chegava assim a época de fim de 

ano, meu pai quando ia lá (choro) ele fazia serviços e tudo, e ela 

sempre mandava alguma coisa pra gente. (...) (Luciana).  
 

 

 Dona Mirtes também ajudava a família de forma material, com presentes e 

lembranças, segundo o depoimento de Luciana: 

 
(...) que eu tinha um orgulho de ter a minha madrinha, minha 
madrinha Mirtes e ela nos ajudava muito! Quando chegava assim fim 
de ano, aí ela mandava, roupa pra gente, os tecidos, não é, ela 

sempre mandava vestido pra gente, creme dental, sabonete fazia 
aquele pacote e o interessante é que não era só pra mim era pra 

todos nós, entendesse. (...) É, era minha madrinha, tinha um orgulho, 

não sabe, quando a gente ia pra lá era uma felicidade, ela ficava 

contente, mas a gente não ia sempre, mas ela sempre mandava as 

coisas pra gente, então (...) (Luciana). 
 

 

 Era, também, uma referência de vida:  
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(...) veja, essa é um tipo de referência, não é, ela é uma referência de 

vida, uma referência para nos fazer enxergar outros planos da vida 

(Lúcia).  
 
(...) é por isso que eu digo, essa senhora dona Mirtes, ela teve uma 

função importantíssima, não é (...) Porque foi ela quem atinou, quem 
orientou, não é, e pra mim e pra minha família, ela era uma pessoa 

de referência, de referência social, de referência educativa, embora 

não fosse uma mulher profissional, quando ela disse: - Cecinha! 
Ponha, leve Lúcia pra Escola Normal, é lá que ela deve estudar 

(Lúcia). 
 
Madrinha Mirtes foi uma pessoa que deu grande incentivo pra gente, 
deu muito, muito, mesmo (Luciana). 

 

 

Dona Mirtes era, assim, a principal referência em relação à escola, ao dia-a-

dia escolar, à escolha do estabelecimento de ensino: 

 

E ela ficava sempre muito feliz, e quando a gente chegava lá ela 

procurava saber com é que a gente tava na escola, como era a 

professora se preocupava muitoooo, muito mesmo! Foi uma pessoa 
que deu assim, grande incentivo mesmo pra gente estudar foi a 
minha madrinha, minha madrinha Mirtes e meu padrinho Jorge, é, foi 

assim uma pessoa que é inesquecível ela. Qualquer preocupação, 

qualquer coisa aí minha mãe, meu pai, pai, dava logo um toque, aí 

depois mãe ia, aí conversava com ela, tudinho, ela é quem via as 

escolas que a gente deveria estudar (Luciana). 
 

 

A já citada passagem em relação à ida de Lúcia para Escola Normal é um 

exemplo do papel que dona Mirtes ocupava na família em relação à escolarização 

dos filhos. Como Lúcia mesmo afirma, ela não só ajudou na escolha da escola como 

efetivamente foi lá na primeira vez, para que seus pais aprendessem onde era:  

 
(...) Aí eu sei que ela incentivou, foi resolveu e Lúcia foi estudar na 

Escola Normal, que queria, não é. Por incentivo da minha madrinha. 
E quando tínhamos problemas tudo, ela era quem nós ajudava, 

assim, no geral (Luciana). 
 
(...) Mas como nem ele, nem minha mãe sabia, não é, como se mover 

numa escola grande, numa escola de centro da cidade, Dona Mirtes 
acompanhou meu pai a primeira vez e a mim para ir nessa escola. 
Então, ou seja, foi a pessoa não só que sugeriu, mas a pessoa que 

acompanhou.(...) (Lúcia). 
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Ela era uma figura tão forte e tão importante dentro da família que a depoente 

recorda que ela foi a figura central nessa decisão de sua família para sua ida para a 

Escola Normal, pois parece, segundo o depoimento, ter sido esse momento de 

grande expectativa dentro da família. A depoente trata essa escolha como um dos 

momentos mais decisivos de sua trajetória escolar: é como se, se ela não tivesse 

passado por essa escola, sua trajetória escolar não teria sido a mesma. Além de 

dedicar à sua mãe o seu sucesso escolar, Lúcia dedica também à dona Mirtes o fato 

de ter tido essa trajetória na escola: 

 

(...) Por isso que eu digo que dona Mirtes nunca soube (...) É, eu digo 

dona Mirtes, talvez nunca soube que tenha tido a importância na 

definição da minha profissão. Mas teve, ao orientar minha mãe (...) 

(Lúcia). 
 

 

A admiração era recíproca: segundo Lúcia, dona Mirtes sempre se referia ao 

exemplo da trajetória de escolarização dos filhos de seu Edmilson para os seus 

filhos: 

 
(...) É interessante que ela teve acho três ou quatro filhos, e nenhum 

filho dela, não é, seguiu o caminho da escolarização (...). Eu acho 

que, nem sei se eles terminaram o ensino superior. Então essa era 

uma outra coisa que ela ficava muito orgulhosa, não é, de nós. 

Sempre ela colocava a gente como exemplo para os filhos dela. Olha! 
Os filhos de Edmilson um trabalhador (...) e os filhos estudavam, 
então fazia aquela, aquelas coisas assim, né, aquele romance. 

Porque, ela tinha, ela dizia pra os filhos dela, que ela tinha todas as 
condições, que nós não tínhamos, né, fomos fazendo, um em relação 

ao outro e a gente conseguiu, é, se escolarizar, seguir a carreira 

acadêmica, não é. Tanto é que um dia desses (...) ela disse para 

Luciana: -Minha filha hoje você já compreende tudo, já compreende 

mais que eu, não é. Ela conversando com Luciana, né. Mas ela foi 

uma pessoa muito importante na minha, na minha profissão, na 

minha definição (Lúcia). 
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 Uma outra figura que é tomada como referência tanto no caso da família 1, 

mais especificamente de Lúcia, quanto em relação à família 2, no caso de Célia, é a 

figura de um professor.  

Podemos observar que algumas professoras, ao longo da trajetória escolar de 

Lúcia, descrita no capítulo anterior, ficaram marcadas em sua memória como 

pessoas que ajudaram a construir esse processo, destacando-se o caso de Erênia 

Nascimento, no secundário. 

Célia recorda, ao ser perguntada sobre a existência de uma figura de 

referência, do papel ocupado por determinados professores ao longo de sua 

formação:  

 

(...) Agora isso a mim, especificamente me levou aquela coisa de ir 
ao professor Noronha e dizer: - Olhe, eu não entendi isso aqui não. 

No intervalo da aula, entendeu? Me explique esse negócio aqui. E 

isso eu fiz, inclusive durante toda a minha a minha formação escolar. 

(...) Eu sempre fui de, eu não fui de tá levantando a mão e tá 

perguntando na cara mas dentro das (...) olhe, eu não entendi isso 

aqui, e tal, e não sei o quê, não entendi, você me aconselha alguma 

outra coisa? Você pode me explicar? Entendeu? No curso médico, 

então, isso foi rotina (Célia). 
 

 

No estudo de Viana (1998, p. 175), uma de suas entrevistadas, a já referida 

Helena, aponta, da mesma forma que Lúcia e Célia, duas professoras que tiveram 

um importante papel em sua trajetória de escolarização: uma que sempre costumava 

apontar para os alunos da classe, em geral, a possibilidade de vencer na vida 

através da escola; outra que sempre a ajudou em relação à escola e, assim como no 

caso da família 1, ajudou a família na escolha de estabelecimentos de ensino 

considerados de boa qualidade. A segunda foi caracterizada como uma pessoa que 

�dava a maior força�, sobretudo porque se constituiu em uma importante fonte de 
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informações acerca de estabelecimentos de ensino considerados de boa qualidade, 

sobretudo quando ia iniciar a 5a. série, um momento de decisão importante. 

Na família 1, também havia figuras de referência que auxiliavam na realização 

das tarefas escolares, na medida em que dona Conceição não conseguia 

acompanhar as atividades de Lúcia, por ser a filha mais velha, quando já estava no 

ginásio. Nesse sentido, sempre indicava que ela tirasse suas dúvidas com alguém 

da localidade que sabia mais:  

 
(...) E a gente tem as referências da vizinhança, não é. Quem é que é 

mais perto e pode ajudar nisso. (...) quando eu já tava no ginásio, que 

ela já não podia mais ajudar dessa forma ela dizia: - Vá perguntar a 

tal pessoa, como é que se faz (Lúcia). 
 
(...) No ginásio a gente começou (...) comecei a ter outras 

dificuldades então, quando é, dizia assim: - Não to sabendo fazer. Ela 

dizia: - Minha filha porque não pergunta a (...) aí dizia alguém perto 

de casa, né, que tivesse (...) (Lúcia). 
 
 

Essa figura se concretiza, através de sua nomeação, na recordação de 

Luciana: 

 

(...) Lúcia era que tinha uma vizinha, não é, que Lúcia era a mais 

velha. Aí Lúcia é que tinha, aí, meu Deus como era, parece que era 

dona Rosa, era uma vizinha da gente que Lúcia quando tinha 
dificuldade aí ia pra essa senhora ensinar, mas a gente não, a gente 

já tinha Lúcia que era a mais adiantada, Lúcia é que ensinava a gente 

(Luciana). 
 

 

4.6 O trabalho paralelo ao estudo � As bancas de estudo 

 Um outro fator importante, observado na trajetória de vida desses indivíduos, 

é o que podemos chamar de trabalho intelectual. Na medida em que esses sujeitos, 

muitas vezes, tornaram-se referência de escolarização em sua comunidade, eles 

utilizaram disso em troca de um rendimento financeiro, que ajudava na manutenção 

das atividades escolares. 
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A necessidade de gerar um recurso financeiro que ajude na escola fez com 

que esse tipo de atividade fosse buscado pelos sujeitos, como forma de minimizar o 

encargo financeiro dos pais. 

 É importante observar que, em ambas as famílias, os recursos advindos 

dessa atividade ficavam exclusivamente para os filhos, com objetivo de ajudar nas 

passagens de ônibus, na compra de livros, em lanches, entre outros.  

 Na família 1, Lúcia, por ser a mais velha da família, e como ela mesmo afirma, 

ser a mais adiantada da localidade em que morava, quando estava no ginásio 

assumiu esse papel: 

  

(...) porque também tem isso, é perto da gente lá em Águas 

Compridas, todo mundo estudava, mas, do meu grupo, do grupinho 
da minha faixa etária eu era uma das pessoas mais adiantadas. 

Tanto é que, aqui onde nos morávamos em Águas Compridas eu de 

imediato assumi a tarefa de ajudar os outros meninos. Então, eu me 

lembro que o primeiro menino que eu ajudei chamava-se Fernando. 
(...) eu era a professora dele, porque toda a tarde ele vinha pra eu 
estudar com ele, ensinar os deveres dele. Depois disso, tinha uma 
casa lá, que tinha uma padaria e tinham umas meninas, então eu 

ensinava as meninas, então eu comecei a ganhar dinheiro também 

ensinando. (...) Fazia do mesmo jeito, tarefa de casa e eu inventava 
atividades pra eles. Tinha uns caderninhos lá, (risos). Já dava aula 

(...) Já estava no ginásio (Lúcia). 
 

 

O mesmo ocorreu com Célia que, diante das dificuldades financeiras que 

enfrentou sua família ao chegar em Recife, começou a dar aulas para crianças de 

sua localidade, para poder ajudar a financiar seus estudos: 

 
(...) tô dizendo que paralelamente para sanear as dificuldades 

ocorriam coisas, por exemplo, meu irmão arranjava um trabalho, eu 

ensinava banca (...) Desde que a coisa engrossou mesmo. Pra 
passagem, pra comida, livros, tudo isso (Célia). 
 
Eu já comecei de uma maneira muito mínima mais a me auto-
financiar, os dinheirinhos que eu ganhava, eram meus. De aulas 
particulares. Na minha casa, no bairro, o pessoal do bairro.(...) Mais 
de um aluno, mais de um aluno. Fazia tarefas, português, história, 

geografia, só não matemática, biologia, muita biologia, fazia banca de 



 233 

biologia com três alunos. Bem mais novos, eu terminando o científico 

e eles no ginásio, no primeiro ano científico (Célia). 
 

 

Essa atividade era bem dividida com a vida de estudante, para que não 

interferisse nas atividades escolares. Eram sagradas a hora da aula e a de fazer as 

atividades do curso: 

 

(...) Essa primeira coisa que eu fazia ele servia para comprar minhas 
coisas também, ou seja, até pra ajudar nos meus livros e outras 

coisinhas que quisesse, então, a primeira forma, ou o primeiro meio 

de ajudar a mim financeiramente, foi através desses dois trabalhos 

(...) e era um trabalho (...) que não retirava o meu tempo de estudo e 

nem saía da minha casa (Lúcia). 
 

 

Outra atividade remunerada que Lúcia e Luciana se recordam que realizavam 

e que revertia um bom dinheiro, que era investido na escola, era a confecção de 

sapatinhos de lã:  

 

(...) depois de dez anos, aí nós aprendemos a fazer sapatos de lã, 

tricô. Aí, a gente fazia tricô. Lúcia fazia, eu também e tinha uma moça 

que passava era no bairro, aí ela deixava com a gente. Ela era a 

vendedora para as lojas e a gente fazia pra ela, entendeu. Aí ela 

deixava. Primeiro nós aprendemos, quando nós aprendemos, aí ela 

deixava a lã e as agulhas e a gente fazia aquela quantidade de 

sapatinhos, ela vinha, dava os modelos e a gente fazia esses 
sapatinhos de lã e tricô, e era uma rendazinha que a gente tinha (...). 
E já ajudava pra escola também, pra comprar as coisinhas pra gente 

e a gente fazia o sapatinho. Mas não recebia o dinheiro toda a 

semana, nem todo mês, a gente juntava na mão dela, entendeu. 

Juntava na mão dela e quando a gente recebia aquele dinheiro, 
ajudava pra comprar as coisinhas da gente (...) (Luciana). 
 
(...) não é, porque a gente pode dizer convencionalmente que eu 

nunca trabalhei sem antes de ter terminado o curso Normal, não é, se 

você perguntasse: - Lúcia trabalhou antes de ser professora? Não. 

Não é, mas concretamente, sim. Não é, porque o sapato, fazer 

sapato de lã era um trabalho. Dar aulas aos meninos era um trabalho, 

não é, e um trabalho que já era remunerado (pausa). Então essas 
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duas coisas me ajudaram também na minha vida de estudante 
(Lúcia). 

91 
 

 

 E o seu irmão Edmilson, segundo Luciana, fazia carrinhos de lata com o 

mesmo objetivo: 

 

(...) Aí, a gente fazia sapatinho de lã e meu irmão fazia carro de lata. 

Era, fazia carrinho de lata, aqueles onibuszinho com cadeirinha 
tudinho. Ou então, aqueles patins com rolimã. (...) E aí, desde 

pequenininho que a gente aprendemos a ganhar o dinheirinho da 
gente. Pra ajudar nas despesas, também, era. (...) (Luciana). 
 

 

Na família 2, José já conseguia um estágio, ou um emprego para ajudar em 

casa: � (...) Ele já estava na universidade, aí ele já arranjava um trabalhinho aqui e 

acolá, e contribuía e ajudava (...) sempre, sem problemas. (...)� (Célia). 

É importante observar que nenhuma dessas atividades interferia na atividade 

e na rotina escolar desses filhos. A maioria das vezes, como é o caso de Lúcia, essa 

atividade era realizada dentro de casa. Tudo era realizado de maneira tal que não 

interferisse no horário da escola e na hora de estudar. Essa era uma preocupação 

dos pais, segundo podemos observar a partir dos depoimentos das filhas.  

O trabalho não profissional dos filhos que, por serem de meios populares, têm 

necessidade de fazer ou vender alguma coisa em troca de dinheiro, parece, assim, 

ajudar em elementos relacionados ao mundo escolar. 

 

4.7 A realização de cursos extra-escolares 

A necessidade e a realização de cursos extra-escolares (como cursos de 

línguas, de computação e similares) aparecem com freqüência, na atualidade, na 

                                                
91 Podemos, nesse trecho, observar novamente a postura de Lúcia como professora que, no 

depoimento, tentava relatar sua trajetória de acordo com o que ela achava importante, tentando 

responder as questões da pesquisa. 
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história de vida de indivíduos bem sucedidos na escola. Através desses outros tipos 

de atividades, a sua permanência na escola torna-se mais amena. Além disso, esses 

cursos possibilitam a atualização e o investimento no futuro escolar. Os cursos 

preparatórios, por exemplo, trazem conhecimentos novos, necessários para o 

mercado de trabalho. Cursos que incentivam o gosto particular, como cursos de 

teatro ou aulas de violão, por outro lado, parecem auxiliar na construção de uma 

auto-estima positiva dos jovens que os freqüentam. No período estudado, esses 

tipos de cursos não eram tão comuns como hoje, nos meios populares. Naquele 

momento, o curso mais comum, com objetivos semelhantes aos acima citados, era o 

de datilografia.  

Só observamos a realização de cursos extra-curriculares nos depoimentos da 

família 1, na medida em que, segundo o depoimento de Lúcia, ela chegou a realizar 

um curso de datilografia, além de um curso de bordado:  

 

(...) Datilografia. Era, eu digo que atualmente, o que era o chamariz 
de antigamente, era o curso de datilografia, evoluindo judô, natação e 

não me lembro o outro (...) hoje tem a informática na educação, balé 

e inglês. Então, acho que eu já tinha terminado o ginásio, quando fui 

fazer datilografia. Porque, antes disso aqui, da datilografia, eu estudei 
bordado (...). Já fazia tricô, que era a primeira coisa, então, minha 

segunda aprendizagem foi bordado. Nunca aprendi a costurar. Mas 
essas coisas faziam parte do repertório das meninas das camadas 

populares, não é. Então, já fazia tricô, aprendi bordado, embora o 

bordado só serviu mesmo para eu ensaiar, né, e depois a datilografia. 

E a datilografia veio muito mais já como essa necessidade de alguém 

que ia ser professora, né, de organizar as coisas, mas sempre fui 

péssima datilógrafa (risos) (Lúcia). 
 
 

 

Gurgel (1998) observou que, na contemporaneidade, os jovens investigados 

no seu estudo, residentes na zona urbana, independentemente do gênero, 

desenvolvem atividades de aprendizagem paralelas, como as acima citadas. Por 

outro lado, nenhum dos jovens da zona rural faz qualquer tipo de curso como os 
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acima citados, o que pode ser explicado pelo fato de que algumas cidades do interior 

não possuem, ainda, uma estrutura física bem construída e a distância dos grandes 

centros urbanos impossibilita esses jovens de freqüentarem tais cursos.  

Diante disso, podemos observar que, no período, morar em cidades ou em 

bairros específicos, com características urbanas, culturais e econômicas intensas, 

com acesso a bens culturais de prestígio, como cinemas, bibliotecas, parece ter 

interferido bastante na trajetória escolar desses sujeitos. As práticas religiosas, a 

presença de uma pessoa de referência externa ao núcleo familiar, a utilização dos 

conhecimentos adquiridos na escolarização como uma fonte extra de renda para 

ajudar na escola, também surgiram nos depoimentos como condições que ajudaram 

nesse processo.



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO



 

 

 

 

Com o objetivo de identificar condições que possibilitaram famílias negras de 

camadas populares, cujos pais tivessem baixos graus de escolaridade, nas décadas 

de 50 e 60 em Pernambuco, foi que descrevemos as histórias de Lúcia, Luciana, 

Luiz, José, Célia, Dorinha e seus pais. 

As condições foram formadas a partir de investimentos diversos, como os 

referentes ao âmbito familiar, aos da escola e de outros fatores que compuseram a 

trajetória de longevidade escolar desses filhos. Os próprios sujeitos pesquisados, 

quando perguntados sobre o que ajudou na sua longevidade escolar, descrevem 

uma série de fatores, destacando o papel da mãe, o contexto social e cultural das 

cidades em que viviam, o projeto desenvolvimentista da década de 50, as políticas 

educacionais e as pessoas de referência de uma forma geral.  

 A ausência de estudos no campo da História da Educação que abordem esse 

tema fez com que tivéssemos como apoio teórico os estudos do campo da 

Sociologia, mais especificamente da Sociologia da Educação. Mesmo nessa área do 

conhecimento, segundo autores como Viana (1998), os poucos parâmetros teóricos 

que existem são notadamente produzidos tendo como palco realidades estrangeiras. 

A construção de relações entre os dados obtidos na pesquisa, referentes a um 

período passado, e as teorias e estudos disponíveis constituiu, assim, uma das 

dificuldades do trabalho; temos consciência desse limite.  

Apesar das dificuldades, inerentes a todo trabalho científico, acreditamos ter 

contribuído para o maior aprofundamento desse tema, principalmente quando 

levamos em consideração categorias como a condição étnico-racial e a classe 
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social, em um período histórico em que havia um grande debate em torno da 

expansão da escolarização para as classes médias em ascensão e as camadas 

populares. 

Questões, principalmente de caráter teórico-metodológico, como a que diz 

respeito à diversidade de fontes utilizadas na pesquisa, merecem também ser 

destacadas. A exemplo de outros estudos, o trabalho mostrou que a investigação de 

algumas temáticas exige essa diversificação documental: quanto mais fontes utilizar, 

quanto mais souber sobre as especificidades de cada uma delas e quanto maior 

habilidade para construí-las e confrontá-las, mais condições tem o pesquisador de 

fazer história. O trabalho com a �história� oral nos mostrou que a memória é uma 

construção muitas vezes reelaborada e redirecionada a partir do papel que o sujeito 

ocupa no presente, o que resulta na elaboração de uma narrativa coerente com a 

história de vida que esses sujeitos querem mostrar. Por isso, a necessidade de um 

cruzamento de fontes; no nosso caso, foi fundamental a utilização de dados 

estatísticos para que compreendêssemos melhor as especificidades dessas 

trajetórias no período. As dificuldades em relação à obtenção dos depoimentos, 

descritas na Metodologia, fizeram com que não fosse possível a realização de todas 

as entrevistas inicialmente previstas e desejadas para a melhor compreensão do 

problema de pesquisa.  

As famílias estudadas não eram omissas nem ausentes em relação à 

escolarização dos filhos. Muito pelo contrário. Em um período histórico em que 

apenas o ensino primário se encontrava parcialmente democratizado e em que as 

discussões em torno da necessidade de escolarização não eram correntes como 

hoje, principalmente nos meios populares, essas famílias criaram, internamente, 
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práticas socializadoras, nem sempre conscientes, que tinham como objetivo a 

melhor escolarização dos filhos. 

Podemos considerar as histórias de escolarização dos filhos pesquisados 

como trajetórias de longevidade escolar, pois todos atingiram o ensino secundário ou 

superior no período estudado e conseguiram negar a �herança�, ultrapassando a 

formação escolar dos pais. Em alguns casos, foram trajetórias contínuas e sem 

interrupções; em outros, com certos percalços.  

Levando em consideração as particularidades de cada família, em relação ao 

papel ocupado por ela nesse processo, identificamos alguns elementos que parecem 

ter sido decisivos na realização do projeto de escolarização dos filhos. Inicialmente, 

trata-se de famílias pequenas, com poucos filhos, o que não era comum no período, 

principalmente em meios populares. O sucesso escolar era um projeto anterior à 

escola; ele foi gerado na família, tendo como maior responsável a mãe. O papel da 

mãe se sobressaiu diante dos demais. Ela foi a figura central dentro desse processo. 

Foi a pessoa responsável por todo um projeto de escolarização repassado e 

trabalhado cotidianamente com seus filhos. Também teve um papel muito forte 

nesse processo o lugar ocupado, no contexto familiar e fora dele, pela figura do 

irmão mais velho, como uma referência positiva a ser seguida tanto na vida escolar 

quanto na vida pessoal. Outra condição importante nesse processo era a divisão das 

atividades no interior da família, ou seja, a existência de uma rotina diária doméstica 

bem dividida e bem definida, que levava em consideração o papel fundamental e 

primordial da escola. 

De um modo geral, em relação às trajetórias de escolarização, uma das 

condições que nos pareceu importante nesse processo foi a antecipação, realizada 

pela família, às ações da escola, ou seja, havia a preocupação de preparar os filhos 
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para a entrada na escola antes da idade escolar, o que era raro no período, quando 

a oferta do nível pré-primário era insignificante na maioria das cidades. Essa atitude 

das famílias estudadas talvez possa ser explicada pelo fato de a escola ser um 

universo distante da sua realidade dela: os pais, que não viveram esse processo, 

parecem ter se esforçado ao máximo, através de uma ação em casa ou em 

instituições pequenas, para que seus filhos se adequassem melhor ao mundo 

escolar. 

O fato de Lúcia, José e Célia terem estudado em escolas públicas de prestígio 

parece ter influenciado decisivamente, nesses casos, no processo de construção de 

trajetórias escolares longas e de sucesso. Observamos, por outro lado, que os filhos 

que não estudaram nesse tipo de escola, como Luciana e Luiz, tiveram trajetórias 

escolares menos bem sucedidas. Assim, a escolha da instituição de ensino, nesse 

caso tradicional e prestigiosa, foi uma condição que propiciou a alguns filhos 

trajetórias de escolarização com maior sucesso. Observamos, ainda, que, em alguns 

casos, foi decisiva nessa escolha, a mobilização e utilização de um capital social 

construído pelos pais em suas profissões. 

A construção contínua de uma auto-estima positiva, que começa no seio 

familiar, é externalizada na comunidade e tem sua confirmação pelos professores na 

escola, faz com que os sujeitos mais bem sucedidos nessa trajetória tenham, até 

hoje, uma visão positiva de seu próprio sucesso. 

Constatamos, ainda, que morar em uma cidade com vida econômica, social e 

cultural intensa, viver em um bairro com vizinhança mais escolarizada, ter a ajuda de 

pessoas externas ao núcleo familiar como referência na vida escolar, participar de 

práticas religiosas, dar aulas particulares como uma forma de obter um rendimento 

financeiro sem precisar se ausentar de casa, nem prejudicar as atividades escolares, 
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são condições que surgem ao longo da trajetória de vida desses indivíduos e que 

foram fundamentais para a longevidade escolar.  

Apesar de termos colocado, inicialmente, a questão étnico-racial como 

elemento central desta pesquisa, observamos, a partir dos depoimentos, que o ser 

negro parece não ter sido um fator determinante nessas trajetórias. O pertencimento 

social, por outro lado, concretizado, na fala dos entrevistados, pela referência à falta 

de recursos financeiros, parece ter sido fundamental: pertencer aos meios populares 

foi, em muitos momentos, uma barreira no processo de construção dessas trajetórias 

escolares. 

A ausência de um projeto escolar de longo prazo, conscientemente traçado, é 

o que observamos na família 1. Aos poucos, é que os pais e, especificamente, a 

mãe, passam a compreender as diversas etapas do percurso escolar, na medida em 

que a filha mais velha nele avança. Já a família 2, principalmente a mãe, tinha um 

claro e nítido projeto traçado, nas suas palavras, de �formar seus filhos�. Essa 

construção consciente de um projeto de escolarização para os filhos tem origem, 

pelo menos na narrativa de sua filha, em um projeto de vida que, na sua infância, lhe 

havia sido negado por sua mãe. Mesmo assim, podemos considerar que essas 

trajetórias foram sendo construídas por etapas: a cada momento que os filhos 

alcançavam com sucesso um grau de ensino, a família se mobilizava para a sua 

permanência e dispunha a sua continuação
92. 

Constatamos, também, como já fizeram outros estudos, que os meios 

populares não podem ser vistos como grupos homogêneos, pois embora as famílias 

estudadas tenham tido práticas comuns na realização do projeto de escolarização 

dos filhos, evidenciaram, também, diferenças significativas nesse processo. A família 

                                                
92 A essa conclusão também chega Viana (1998): �(...) planos parciais foram sendo gestados, tanto 

pelos pais, quanto pelos filhos, ao longo do tempo (...)� (p. 271). 
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2, por exemplo, pode ser considerada mais bem sucedida escolarmente do que a 

família 1. O curso realizado por dois dos seus filhos, a Medicina, foi a primeira 

escolha dos sujeitos. Mesmo a reprovação de Célia em seu primeiro vestibular não a 

fez mudar de curso. O mesmo não ocorreu, por outro lado, na família 1: a escolha de 

Lúcia pelo curso superior se deu pelo fato de não se ver preparada para fazer 

vestibular para dois outros cursos; Luciana também não passou em seu curso de 

escolha, ou seja, é bem característico nessa família a escolha diante do que é 

possível ser realizado. Na família 1, como visto ao longo do trabalho, a formação 

escolar dos pais, que exerceram atividades manuais ao longo de suas vidas, é 

menor. Para os filhos dessa família, a escola foi fundamental para a aquisição de um 

capital cultural. Para a família 2, por sua vez, a escola parece ter desempenhado o 

papel de um importante complemento do capital cultural que já tinha acumulado. É 

uma família que, com pais com um grau de instrução um pouco mais elevado do que 

na família 1 e exercendo atividades mais afastadas do trabalho manual, possui um 

capital social e um capital cultural acima dos esperados para os meios populares. 

Mas, mesmo depois de todo o trabalho de pesquisa realizado e de todas as 

considerações destacadas, muitas questões permanecem sem respostas e muitos 

pontos necessitam, ainda, de aprofundamento. Não investigamos, por exemplo, se o 

fato de as duas mulheres mais bem sucedidas das duas famílias, com doutorado, 

Lúcia e Célia, serem solteiras, sem filhos, tem algum papel no processo de 

construção de suas trajetórias de escolarização e de formação profissional. Também 

não aprofundamos o porquê de o irmão mais novo ter construído uma trajetória tão 

distinta dos mais velhos. Finalmente, certamente seria interessante também 

perceber como esse capital cultural, agora acumulado por esses sujeitos, tem sido 

transmitido para as novas gerações.
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