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Inspirando-se da obra de Charlot, o NUPERES está realizando pesquisas sobre a relação ao saber de
professores de ciências e matemática de origem popular. Eles têm a particularidade de pertencer a
famílias privadas de capital cultural e econômico, no sentido de Bourdieu, mas cuja relação ao saber
levou ao sucesso nos estudos, até o mestrado e o doutorado. Diante desses fatos, estudamos o caso de
João, filho de pais semi-analfabetos, que se tornou doutor em matemática aos 27 anos e professor
efetivo de uma Universidade Federal aos 28 anos. Resultados e discussâo: embora os pais
semi-analfabetos não pudessem transmitir um habitus escolar, conseguiram estimular em seu filho
uma relação ambiciosa ao saber acedêmico que foi então construída gradualmente através de quatro
níveis.
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Introdução

Os estudos apresentados por Pierre Bourdieu e Passeron (1978) atribuíram o sucesso e o insucesso
escolar do sujeito à socialização familiar, ou seja, ao habitus e à herança linguística, cultural e social.
Dito de outro modo, filhos de famílias de classe média têm alta probabilidade de fazerem estudos
exitosos; filhos de famílias de origem popular, tendem a alcançar resultados medíocres. A correlação
estatística apresenta a escola como um lócus de reprodução e da manutenção do status quo social. No
entanto, é sabido que o mesmo sistema escolar das reproduções é aquele que testemunha o êxito e a
ascensão de alunos de camadas populares e registra o fracasso de estudantes oriundos de classes
privilegiadas. A despeito destes casos serem raros estatisticamente, não se deve negligenciá-los, na
medida em que sinalizam que a teoria dita da reprodução não apresenta explicações para todos os
fenômenos.

A problemática do fracasso escolar, assim como a do êxito improvável tem sido analisada nas
últimas décadas a partir da noção de relação ao saber (rapport au savoir). Apesar de no Brasil a maior
parte dos estudos utilizar o termo ‘relação com o saber’,

O nuperes ...[WU1]

No caminho da compreensão das trajetórias improváveis encontraremos contribuições relevantes na
teorização do sociólogo francês Bernard Charlot. Para Charlot (1999/2009) a correlação estatística
entre os resultados escolares das crianças e a categoria socioprofissional dos pais “é irrefutável e
constitui um dado adquirido da investigação das ciências humanas”, (p.13). No entanto, o sucesso e o
insucesso escolar não se podem explicar unicamente a partir daquilo que a criança recebe dos seus
pais, pois, para além disso, é preciso se esforçar, trabalhar de forma pertinente em relação aquilo que
é solicitado pelos professores. Assim, “nascer, aprender, é entrar em um conjunto de relações e
processos que constituem um sistema de sentido, onde se diz quem eu sou, quem é o mundo, quem
são os outros” (CHARLOT, 2000, p.53).

A partir desse contexto, é possível posicionar duas perguntas norteadoras. Uma macrossociológica:
“Como é que se produz a reprodução [social]?” (1999/2009, p.13) e outra microssociológica: “o que
produz alunos em situação de fracasso ou de êxito?”. Esses alunos, essas situações, essas histórias é
que devem ser analisadas, e não, algum objeto misterioso, ou algum vírus resistente, chamado
“fracasso escolar.” (CHARLOT, 2000, p.16).

Reconhecemos que nem Bourdieu nem Charlot trabalham explicitamente com o êxito escolar, ainda
menos, em Matemática. Bourdieu e Charlot buscam prioritariamente explicitar as razões do fracasso
escolar. Na verdade, Bernard Charlot queria responder ao Bourdieu da reprodução. Ele escreve: “A
sociologia de Bourdieu trata de posições sociais, de agentes sociais, e não pode dar conta da
experiência escolar dos sujeitos” (CHARLOT, 2000, p.37). A hipótese de Bernard Charlot é de que o
aproveitamento escolar depende da relação do aluno com o saber e com a escola: quanto mais essa
relação faz sentido, maior será o desejo de aprender e maior a mobilização do sujeito. Nessa
perspectiva, os três elementos – sentido, desejo e mobilização – são igualmente fundamentais e estão
intrinsecamente interligados. Portanto, é o sentido que o sujeito atribui ao saber e a escola que aciona
(ou não) o desejo que, por sua vez, ativa (ou não) a mobilização para aprender. É o sentido atribuído
ao saber e à escola que cria (ou não) a necessidade (subjetiva) de aprender. Confrontado com a
necessidade de aprender, o sujeito estabelece uma relação íntima com o saber a partir da sua relação
com o mundo, com os outros e com ele mesmo. (CHARLOT, 2000, p. 80).

O presente artigo busca entender os caminhos, estratégias e estímulos sociais capazes de conduzir
um sujeito – ainda que prematuramente desprovido de habitus compatível com a cultura escolar e de
heranças socioculturais favoráveis - ao êxito, a partir da sua mobilização e da crescente construção
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da sua relação ao saber.

Para compreender como isso acontece, vamos utilizar um estudo de caso representativo desta
construção. Escolhemos o caso do professor João[1], que nasceu numa favela com pais
semianalfabetos e tornou-se doutor em Matemática aos 27 anos e professor efetivo de uma
Universidade Federal aos 28 anos. Ele próprio apresentará sua narrativa autorreflexiva.

Os ideal-tipos da Relação ao Saber

“Não há sujeito de saber e não há saber senão em uma certa relação com o
mundo, quem vem a ser, ao mesmo tempo e por isso mesmo, uma relação
com o saber. Essa relação com o mundo é também relação consigo mesmo e
relação com os outros.” (CHARLOT, 2000, p.63)

A Educação é o processo pelo qual o sujeito, “filho do homem”, acessa o arsenal de conhecimento
produzido pela humanidade e torna-se parte dela. Um processo logo, contínuo e infinito de
humanização que não acontecerá sem a mediação do outro e sua ajuda, na medida em que nos
constituímos mutuamente. Por condição, “nascer, aprender é entrar em um conjunto de relações e
processos que constituem um sistema de sentido, onde se diz quem eu sou, quem é o mundo, quem
são os outros.” (CHARLOT, 2000, p. 53).

Para que o processo educativo aconteça é imprescindível que haja a anuência individual, ainda mais,
é necessário que haja mobilização pessoal. Entendendo a mobilização, por essa movimentação
interna do sujeito, engendrando esforços e recursos em favor do seu processo de educação. De fato,
Charlot (2000) argumenta que “ninguém poderá educar-me se eu não consentir, de alguma maneira,
se eu não colaborar; uma educação é impossível se o sujeito educado não investe pessoalmente no
processo que o educa” (p. 54). A mobilização para a aprendizagem, no entanto, se dará de diversas
maneiras, na medida em que buscar o saber, dominar certo conhecimento é uma maneira segura de
instalar-se no mundo, mas existem outros caminhos possíveis. Assim, a definição do homem
enquanto sujeito de saber se referirá à multiplicidade das relações que ele mantém com o mundo.

Desse modo, para entender o sujeito de saber é necessário apreender sua relação ao saber. Dessa
forma, Charlot (ibid.) explica que “estudar a relação com o saber é estudar esse sujeito enquanto
confrontado com a necessidade de aprender e a presença de “saber” no mundo” (p.34). Sendo assim,
como resultado de alguns de seus estudos, Charlot (2005) estabelece quatro ideal-tipos de alunos em
função da relação que eles estabelecem com o saber. É importante destacar que os ideal-tipos, assim
distinguidos, são hierarquizados segundo o grau da mobilização dos aprendizes. Estes foram
sistematizados por Xypas e Cavalcanti (no prelo):

Quadro 1. Níveis de relação ao saber segundo Charlot (2005) e Xypas e Cavalcanti (no prelo)

Ideal-tipos da relação ao saber a
partir de Charlot

Níveis da relação ao saber a
partir de Xypas

1. Os “alunos
intelectuais”

“Para alguns [alunos], estudar
tornou-se uma segunda natureza e
não conseguem parar de fazê-lo”.

O aluno se mobiliza para
aprender além do saber
escolar. Ele busca o saber por
interesse próprio.

1.
Os “alunos muito
bem-sucedidos na
escola”.

“Existem aqueles para os quais
estudar é uma conquista permanente
do saber e da boa nota”.
Características: dedicação/
mobilização/ luta/ esforço/ desejo e

O pacto da excelência:
mobilização máxima do aluno
no âmbito escolar.
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prazer em aprender.

1.
Os alunos
“sobreviventes na
escola”.

“Há aqueles que estudam não para
aprender, mas para passar para as
séries seguintes; para ter um
diploma, acreditando que isso é o
suficiente para se ter um bom
emprego.”

O pacto da mediocridade:
mobilização estratégica do
aluno buscando o melhor
“custo x benefício”, ou seja, o
sucesso com o menor esforço.

1.

Os “alunos
completamente
perdidos na
escola”

“Há aqueles que não entendem por
que estão na escola, alunos que, de
fato, nunca entraram na escola;
estão matriculados, presentes
fisicamente, mas jamais entraram
nas lógicas específicas da escola”

A escola não faz sentido. O
aluno não entende por que se
mobilizar.

Fonte: Xypas e Cavalcanti (no prelo – disponibilizado ao NUPERES)

Vale salientar que a amostra de sujeitos investigados por Charlot e sua equipe de pesquisadores
franceses ‘Éducation, Socialisation et Collectivités Locales’ (ESCOL), se refere à estudantes de
meios populares. No entanto, o foco foi – prioritariamente – os casos de insucesso, ou seja, aqueles
que apresentavam fraca ou nenhuma mobilização. No presente trabalho, estudaremos um caso que
apresenta forte mobilização em sua relação ao saber, cujos sujeitos são identificados por Charlot
(2005) como alunos ‘intelectuais’, e que buscam, conforme Xypas e Cavalcanti (no prelo) aprender
além do saber escolar, inclusive, de maneira autônoma, por interesse próprio. Como isso foi possível,
é o que investigaremos a partir da narrativa autorreflexiva do professor João.

A Narrativa Autorreflexiva enquanto metodologia

“A história escolar de uma criança é única, feita de encontros e
acontecimentos que lhe conferem uma originalidade irredutível. Sendo
original e singular, a despeito quaisquer semelhanças socioculturais que
possa haver entre vizinhos.” (CHARLOT, [1999] 2009).

Uma história pode ser escrita sob diversos pontos de vista. Para reconstruir a trajetória escolar do
nosso protagonista, escolhemos a metodologia da narrativa autorreflexiva. Segundo um ponto de
vista privilegiado, a narrativa autorreflexiva é uma construção onde o autor participa de maneira
direta e consciente. Por essa razão, pode ser realizada apenas com pessoas que já tiveram contato
com a teorização em discussão. Em nosso caso, narradores que participaram de alguma atividade
de orientação.

Neste processo de narração, há uma descoberta de si, uma tomada de consciência onde o narrador
descobre-se a si mesmo e poderá retomar o seu percurso formativo, rever as dificuldades que
encontrou e reconhecer os caminhos que tomou para a superação.

A Narrativa Autorreflexiva do professor João

“A ideia de saber implica a de sujeito, de atividade do sujeito, de relação do
sujeito com ele mesmo [...], da relação desse sujeito com os outros (que
co-constroem, controlam, validam, partilham esse saber).” (CHARLOT,
2000, p.61)
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A seguir apresentaremos a narrativa do professor João, em primeira pessoa. Fizemos a opção por
mantê-la em sua formatação original, pela riqueza da construção estruturada pelo próprio narrador. A
organização e estruturação da narrativa aqui faz parte do processo de análise, o qual também
intercala comentários pontuais que buscam apresentar elementos da relação ao saber.

O cenário

Eu vivi em uma favela da zona oeste do Recife, sendo membro de uma família de 4 pessoas. Éramos
meus pais e um irmão 5 anos mais novo. Meus pais têm pouca formação, sendo que minha mãe
estudou até a quarta série e meu pai até a terceira. Meu pai era filho de motorista e mãe dona de casa
e desde cedo ele e seus irmãos trabalhavam para ajudar a mãe na alimentação diária. Minha mãe
também trabalhou com pequenas hortas dos pais. Uma situação que permanece na minha memória
com relação ao incentivo do meu pai aos meus estudos foi que ao mostrar uma prova onde eu havia
tirado 9,0 pontos, ele disse: “que bom, mas da próxima vez você pode tirar 10,0”.

Comentário 01 - Relação ao saber: O pai disse ao filho que ele “pode tirar 10,0”, (não deve),
aumentando assim a autoestima do menino sem culpabiliza ló. Ao mesmo tempo, o pai indica
que o nível desejado da Relação ao Saber é o 2, que Charlot chama de “alunos muito
bem-sucedidos na escola”, da excelência, não o 3, o dos “sobreviventes”, da mediocridade.

Na fase adulta, meu pai foi frentista de posto de gasolina e me ensinou a fazer contas de porcentagem
usando a calculadora. Dentre outras lembranças, lembro que o ensinei a fazer contas de divisão com
dois ou 3 dígitos ainda na minha infância.

1o Ato: A Infância e a escola primária

Desde cedo, lembro a primeira vez na quarta série do ensino fundamental, os professores me
incentivaram a tentar oportunidades. Eu estudava na escola municipal Hugo Gerdau e a professora da
quarta série, tia Antônia, sugeriu que eu fizesse o Colégio de Aplicação da Universidade. Por vários
motivos, talvez principalmente por falta de informação e por minha mãe ser superprotetora, eu acabei
não tentando nenhuma seleção nessa faixa etária.

Comentário 02 - Relação ao saber: A tia Antônia incitou o menino a atingir a Relação ao
Saber do nível 2, o da excelência, confirmando a dica do pai. Porém, a mãe ela mesma tinha
um nível inferior, e para falar como Bourdieu, por desconhecimento das Regras de Jogo, ou
seja, das “Chaves que abram portas”.

Da quinta série em diante, tive vários professores incentivadores como Noêmia (História), Rinaldo
(Português), Barros (Matemática) e outros. Noêmia foi uma professora que me incentivava muito
desde que nos conhecemos na quinta série. Embora eu fosse um bom aluno, eu não tinha um
interesse específico por uma disciplina e foi assim até a oitava série basicamente.

Comentário 03 - Relação ao saber: Além do pai e da tia, estes professores citados por João
provavelmente também apresentam uma Relação ao Saber do nível 2, o da excelência.

No ano anterior à oitava série, uma situação me instigou a tentar a seleção para uma escola melhor.
Uma amiga de infância fez uma seleção para o colégio da Polícia Militar do Recife e me deixou com
mais confiança de que era possível.
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Comentário 04 - Relação ao saber: A família da menina, apesar de origem popular, conhecia
essa ‘chave que abra as portas’, a busca de um colégio de excelência. Assim, além do pai, da
tia e dos professores, o aluno João tinha ‘amigas de infância’ com alta aspiração escolar.

André Carlos era um PM, tendo sido do exército e estudava direito. Ele sempre foi considerado
bastante inteligente por todos os participantes do curso, consideravam-no capacitado em português,
matemática e direito. Do pouco que me lembro da história dele, ele foi aluno na mesma escola que eu
e também havia feito IFPE (na época era conhecido como CEFET-PE). Quando iniciei meus estudos,
o que foi uma grande ajuda no processo de aprendizagem foi um curso oferecido por este policial
militar na mesma escola que eu estudava. O curso era preparatório era realizado aos sábados, era
pensado para concursos públicos de ensino fundamental e então cobria os conteúdos da seleção do
IFPE.

Comentário 05 - Relação ao saber: O PM tinha vontade de estimular a Relação ao Saber dos
alunos até o nível 2, o da excelência. Ele não só estimula a elevação da mobilização dos
alunos da favela, servindo de modelo de identificação, no sentido psicanalítico, mas ainda
mais, oferece os meios concretos para atingi-lo.

Eu e um amigo de turma e de rua, Diego Alexandrino, resolvemos participar do curso. Nas primeiras
idas ao curso, houve um simulado que era uma prática recorrente do curso. Eu lembro que, neste
ponto, percebi que não sabia quase nada de matemática ou português. As primeiras notas foram
terríveis!

Comentário 06 - Relação ao saber: O que indica, por um lado, a discrepância entre o nível
escolar real do aluno (“percebi que não sabia quase nada de matemática ou português”) e a
alta aspiração a atingir uma relação ao saber de excelência. Por outro lado, que na escola
primária as o sistema alunos x pias x professoras tinha uma Relação ao Saber mais fraca,
provavelmente do nível 3, que Charlot chama de “sobreviventes na escola”. Quanto a tia
Antônia, ela era consciente tanto do alto potencial do João, quanto do baixo nível da relação
ao saber do sistema, incluindo a maioria dos pais, alunos e professoras.

Meu pai comprou uma coletânea de provas antigas, a qual eu compartilhava como meu colega Diego.
Ao abrir a coletânea, lembro que não sabia resolver absolutamente nada e não entendia sequer o que
cada exercício significava.

Comentário 07 - Relação ao saber: O pai, mesmo que quase analfabeto, descobriu uma das
‘chaves’ para conseguir o êxito, - provavelmente com indicação do PM – comprova sua alta
relação ao saber.

Frequentando o curso, aprendi (ou reaprendi, pois acho que já devia ter estudado os assuntos, mas
até então acredito que não tinha a consciência da importância de dominá-los) a somar frações,
regras de três simples e composta, polinômios, fórmulas de Bháskara e Geometria. Foi nesta época
que desenvolvi o interesse por Matemática.

Comentário 08 - Relação ao saber: Essa informação indica, por um lado, que o João, até
aquele momento da sua escolaridade, tinha uma Relação ao Saber de nível 3, estudando não
para aprender, mas para passar, como os colegas da sua sala de aula. Por outro lado, confirma
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que a relação ao saber é uma construção contínua, pois ninguém nasci “intelectual”, e que
essa construção não é apenas individual, mas social, dentro de uma estrutura composta por
pais, professores, amigos e outras pessoas que servem de modelo de identificação.

A cada questão nova que eu aprendia, eu me sentia mais capaz de superar o obstáculo da seleção do
CEFET-PE. Minha dedicação à Matemática é resultado de uma gratidão, como se a matemática
tivesse sido o que me tornaria meu sonho possível.

Comentário 09 - Relação ao saber: É a Dobradiça dramática da narração, no sentido
de Greimas (GREIMAS; COUTRÉS, 2012), que serve de “divisor das águas”, entre
duas fases na vida intelectual do João.

2º Ato: Os anos de IFPE

Após um bom tempo, depois de um atraso que poderia ser considerado até providencial na prova do
IFPE, fiz a seleção. Na época, já estava matriculado numa escola estadual que não tinha boa parte
das disciplinas científicas que viriam a ser que me apegaria mais.

Comentário 10 - Relação ao saber: Essa informação confirma nossa hipótese segundo a qual
a construção da relação ao saber depende não do indivíduo, mas de um sistema incluindo
professores, alunos e pais.

Fui selecionado e não fiquei nas primeiras posições do concurso. Lembro que fui com meu pai ver a
lista de aprovados e ficamos apreensivos por demorar a encontrar o meu nome e do meu amigo na
listagem. Felizmente, com uma procura mais atenta, encontrei nossos nomes. Lembro que meu pai
confessou que, devido a demora, pensou que eu não teria sido aprovado. Muito feliz pelo nosso
resultado, eu lembro de ter ido até meu colega de estudos e tê-lo dado a notícia da nossa aprovação.

Nesta época, eu ainda tinha muita insegurança sobre se seria capaz de fazer o ensino médio no IFPE.
Há uma natural insegurança de quem entra em uma escola de nível mais alto do que eu estudava toda
minha vida até o momento.

Nesta época, eu ainda tinha muita insegurança sobre se seria capaz de fazer o ensino médio no IFPE.
Há uma natural insegurança de quem entra em uma escola de nível mais alto do que eu estudava toda
minha vida até o momento.

Comentário 11 - Relação ao saber: Contrariamente ao nível fraco da relação ao saber da
escola estadual, no Instituto Federal, a Relação ao Saber do IF era do nível 2.

Os anos de IFPE começaram um tanto turbulentos. Em certas disciplinas, eu me senti um pouco
deslocado em conhecimento. Mas, com muito esforço, meu pai me ajudou bancando certos custos do
estudo. Lembro que eu não tirava todas as cópias de assuntos como filosofia ou demoravam para
comprar para tentar diminuir os custos.

Comentário 12 - Relação ao saber: “Com muito esforço” indica a valorização da excelência
nos estudos focada pelo pai! Mesmo semianalfabeto o pai tinha alta aspiração em relação com
o saber do filho.

Felizmente a biblioteca ajudava bastante. Enfim, no final, do primeiro ano, eu já era um dos
melhores alunos da sala.

Comentário 13 - Relação ao saber: Além do PM voluntário, a biblioteca do IF é o secundo
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“Ajudante”, no sentido de Greimas (GREIMAS; COUTRÉS, 2012). Mais uma confirmação
confirmando a elevação sistémica do nível da relação ao saber.

Embora meu interesse sempre tenha ficado nas exatas como matemática, física e química (a
famigerada que a princípio me deu uma nota 4.0, mas depois passou a me parecer interessante). O
que as disciplinas de exatas tinham em comum era a matemática, os cálculos. Isso já fortalecia a
ideia da ubiquidade da matéria para os estudos. Cada vez que estudava disciplinas de exatas, mas me
interessava pela matemática. Esta foi uma disciplina que durante os 3 anos do ensino médio sempre
tive bons resultados. Essas coisas certamente me incentivaram em matemática.

Outro detalhe é que os professores do CEFET-PE eram mestres e doutores. E eu via a admiração que
as pessoas tinham por esses títulos. Acho que foi meu primeiro contato com a vida acadêmica. Dois
dos professores do meu primeiro ano, Melo e Wilson, eram matemáticos doutores que trabalhavam
com dosimetria. Mais uma vez, vinha o reforço com a ideia que a matemática estava em tudo.

Comentário 14 - Relação ao saber: Em um espaço com alto nível de relação ao saber, os
diplomas de mestre e de doutor são respeitados e valorizados, pois a busca da excelência em
aprender está no cerne do sistema.

Eu creio que havia em mim uma necessidade de agarrar as aulas do CEFET-PE como se fosse a
chance da minha vida.

Comentário 15 - Relação ao saber: O aluno tinha a “Illusio”, que Bourdieu define como a
vontade de jogar o Jogo e conseguir a ascensão social pelos estudos. Charlot fala de
“mobilização”.

Eu sabia da dificuldade que meus pais teriam para pagar um cursinho preparatório para mim. O que
resolvi fazer foi pedir para que meus pais comprarem certos livros em sebos de matemática (um livro
do Dante Volume único), física (os três volumes de Newton, Helou e Gualter), química. Meu pai
também conseguiu comprar alguns livros de linguagens, história, geografia e biologia. Neste aspecto,
meus pais me deram o suporte possível para meu futuro. Os que não podia comprar, buscava na
biblioteca do CEFET-PE. Tenho carinho e admiração especial pelos livros da coleção ‘Fundamentos
da Matemática Elementar’ e “Matemática: temas e metas’.

Ainda no Ensino Médio, meu pai comprou um computador para ajudar nos meus estudos. A internet
para as pesquisas era ainda algo caro e inacessível, mas o presente já havia sido um grande incentivo
que futuramente seria importante para o início da universidade também.

Comentário 16 - Relação ao saber: Que o pai, simples frentista, conseguiu comprar um
computador do seu pequeno salário mostra seu alto nível da relação ao saber que, mesmo
semianalfabeto, conseguiu transmitir ao filho. Ele acreditava que o filho tinha capacidade de
vencer e que “o jogo valia a pena de ser jogado” (é a definição da Illusio, secundo Bourdieu).
Para falar como Bourdieu, é o pai que transmitiu sua Illusio ao filho.

A impressão que tinha na época era que, quanto mais aprendia matemática e outras matérias de
exatas, mais as pessoas confiavam em mim. A matemática era para mim uma forma do menino antes
sem perspectivas ser respeitado pelo conhecimento. Eu realmente estava mais autoconfiante neste
ponto.

Comentário 17 - Relação ao saber: O reconhecimento social estimula a autoconfiança.
Graças a excelência em matemática o menino pobre se tornou “alguém”, realizando assim a
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missão que o pai lhe deu.

3º Ato: O Vestibular e a Graduação em Matemática

Na época de fazer o vestibular, eu fiquei em dúvida entre as engenharias. Devido ao enfoque do
CEFET-PE, a maioria dos meus colegas de curso optaram por engenharias como a Civil, Elétrica,
Eletrônica, Computação, Produção. Eu sabia que queria algo na área de exatas, mas temia que minha
escolha limitasse as possibilidades de aprender matemática. Por outro lado, gostaria de um emprego
seguro e promissor. Alguns colegas falavam em ITA e IME e por muito tempo eu pensei nesta
possibilidade. Foi uma colega, Keyse Sthefany, que me falou do bacharelado em Matemática.

Comentário 18 - Relação ao saber: Bacharelado para se tornar pesquisador em matemática,
não licenciatura para ensinar numa escola. Mais uma colega que eleva o nível de aspiração e
lhe dá uma “chave que abra portas”.

Ao saber, eu decidi que faria o vestibular nesta área ao menos como teste. O vestibular passou e eu
tive um resultado muito bom, fui aprovado em primeiro no curso que havia escolhido. Eu tinha
dúvida se faria vestibular novamente para outro curso com possibilidades. Mas, ao saber que o que se
estudava em matemática era bem mais amplo do que eu imaginava, me estimulou a prosseguir nele.
Descobri professores como Fernando Souza e Antônio Carlos que fizeram doutorados em
matemática nos EUA e na Inglaterra respectivamente. As pesquisas de matemática podiam envolver
física, geometria, computação. Era possível fazer o que eu gostava e ter sucesso na área.

Comentário 19 - Relação ao saber: Professores que servem de modelo para seus alunos pois
aumentam o nível da Relação ao Saber.

Financeiramente, meu pai que sempre foi o provedor da família, teve problemas para conseguir
emprego. Trabalhou muito tempo na informalidade e ainda passou longos períodos desempregado.
Lembro que houve época que vivemos baseados nos bicos que meu pai conseguiu, em uma bolsa de
monitoria que eu recebia, no crédito do cheque especial da minha conta universitária e do crédito de
um cartão de crédito universitário que eu havia feito. Por falar nisso, essa é uma triste realidade do
estudante brasileiro vindo da periferia do Brasil. Relembrando, percebe-se a grande dificuldade que
foi superar tudo. Meu pai só foi arrumar mais estabilidade, próximo do fim da minha graduação. Esta
situação é importante para ressaltar que a matemática, nesse caso através da monitoria, era o que me
tirava dos “sufocos”.

A matemática sempre foi estimulante, tendo histórias de superação dos matemáticos e feitos
magníficos que, naquela fase, eu conhecia cada vez mais. A este ponto eu sabia que matemática era
sim definitivo na minha vida. Daí em diante, eu queria pagar cadeiras mais difíceis e variadas com os
professores mais exigentes. Era um desafio para me testar e, mesmo que a disciplina me extraísse
muita energia, eu saia contente por ter aprendido algo novo. Conseguia me desconectar dos
problemas que tive quando chegava na universidade.

Comentário 20 - Relação ao saber: O aluno busca os professores mais exigentes, aqueles que
tinham o nível mais alto da Relação ao Saber!

Uma frase que tenho na memória, na verdade, são algumas devidas ao professor Fernando Souza, ele
dissera certas vezes: “Nós não podemos mudar o que somos sempre, mas podemos mudar o que
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temos. O que você aprende é uma coisa que você passa a ter”. Esse valor que se adiciona à pessoa
com o conhecimento, no meu caso, com a matemática era estimulante.

Comentário 21 - Relação ao saber: Eis mais um professor que busca elevar o nível da
Relação ao Saber dos seus alunos porque ele mesmo atingiu um nível alto e se esforça para
transmitir sua paixão para o saber.

Após a graduação, eu também aproveitei bem as disciplinas tendo sido aprovado em primeiro lugar
no mestrado. Estava decidido a ter um rendimento melhor ainda na pós, afinal agora tinha um
incentivo que era uma Bolsa. Neste momento, já recebia mais do que meu pai. Eram R$ 1200,00 de
uma bolsa CNPq.

4º Ato: O doutorado em Matemática

Durante o mestrado tive a oportunidade de ser professor substituto numa Universidade Federal do
Nordeste. A princípio, tive muita insegurança se seria um bom docente. Afinal, nunca tive essa
experiência antes, exceto como monitor que era uma atribuição um pouco diferente. Aos poucos fui
me acostumando e pegando gosto. No final, estava revigorado com a função. Embora nunca tivesse
um pensamento sobre a função de docente, percebi que essa parte do trabalho também podia ser
muito satisfatório. Passar conhecimento, expressar raciocínios matemáticos para os discentes pode
ser um desafio, mas é muito prazeroso.

Como todas as pós-graduações, existem altos e baixos, momentos de insegurança, mas ocorreu tudo
certo e consegui primeiramente o mestrado. As maiores dificuldades durante o doutorado foram,
acima de todas, financeiras e pessoais. Foi uma fase de muita incerteza sobre o futuro. A pesquisa
progredia, mas não sabia o que faria depois de acabar a pesquisa, a aprovação no concurso de
professor efetivo da Universidade Federal foi um desafogo. Pouco tempo depois, mais tranquilo,
obtive meu grau de doutor, mês de junho de 2018. Sem dúvida uma das maiores alegrias que tive na
vida.

Comentário 22 - Relação ao saber: Assim, termina a narrativa do professor João, nascido e
criado numa favela que, aos 28 anos, se tornou doutor em matemática e professor efetivo
numa Universidade Federal no Nordeste. Na sua narrativa, por um lado, identificamos os
quatro níveis da relação ao saber, por outro, observamos que a elevação contínua do nível
necessitou mobilização constante e luta.

Considerações finais

A partir do estudo de caso do professor João, este artigo traz os seguintes avanços e perspectivas:

A relação ao saber se estrutura, não em quatro ideal-tipos que existiriam só na teoria sociológica,
mas em quatro níveis - do mais fraco até o mais forte - que podem ser observados no caso de alunos
de origem popular que se tornaram intelectuais. Vale notar que Charlot (2009) criou a tipologia da
relação ao saber a partir da observação de duas amostras com características opostas: por um lado, os
alunos de “liceus profissionais”, de origem popular que no sistema escolar francês são considerados
como “fracos”, e demostram pouca mobilização para aprender; por outro, os alunos de “liceus
clássicos”, oriundos geralmente de classe média, apresentando forte mobilização para aprender.
Essas amostras comprovam a observação de Bourdieu e Passeron (2008; 2014) sobre a reprodução
das classes sociais pelo sistema escolar. A originalidade do caso estudado no presente artigo é que
combina as caraterísticas opostas: João é de origem popular e, apesar disso, conseguiu não só êxito
escolar (comprovado com o doutorado), mas sim, ascensão social se tornando professor efetivo numa
Universidade Federal. Este caso não invalida a observação macrossociológica de Bourdieu e
Passeron (2008; 2014), mas testemunha que a relação ao saber é uma construção dinâmica.
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Ela confirma que a relação ao saber do aluno de origem popular que consegue êxito se constrói na
interação social com os pais, os professores e outras pessoas privilegiadas, seja da mesma geração
(no presente caso, amigas e amigos), quanto adultos (a tia, o policial militar). A relação ao saber
cresce (ou não) em função dos estímulos intelectuais enviados pelas pessoas ao redor e recebidos
pelo aluno. Quanto mais os pais e os professores apresentam uma alta aspiração ao saber, tanto mais
a relação ao saber do aluno cresce. Os pais, mesmo semianalfabetos podem ter uma relação ao saber
de alto nível e transmiti-la ao filho. Esse fato completa a sociologia de Bourdieu com a de Charlot,
no seguinte sentido: no cerne do habitus que a família transmite – condição fundamental do êxito
segundo Bourdieu – se esconde a relação ao saber. De fato, o habitus, enquanto conceito central na
sociologia de Bourdieu nos parece pouco operacional, e mesmo confuso.

Neste artigo falta espaço para aprofundar a relação entre dois conceitos fundamentais para a
sociologia da educação: o habitus segundo Bourdieu e a relação ao saber no sentido de Charlot.
Acreditamos que as duas teorias são mais próximas e complementares do que concorrentes. Isso será
o objeto do nosso próximo artigo.

[1] Nome fictício.
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