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RESUMO 
 

 
 
 
 
Este estudo desenvolvido no grupo de estudos e pesquisa Ateliê Sociológico Educação e 
Cultura, ligado à linha de pesquisa Educação Cultura e Poder, tem como tema as formas de 
classificação estudantis. Objetivo: conhecer e compreender como os estudantes se 
classificam uns aos outros, dando destaque para as classificações eleitas como categorias 
de análise, CDF (cu de ferro) e Gente Boa. Métodos e técnicas: com suporte teórico de 
Emile Durkheim, Marcel Mauss, Pierre Bourdieu, Paul Willis entre outros, buscou-se 
conhecer, mapear as classificações estudantis, verificar que instrumentos de percepção e 
apreciação são utilizados pelos estudantes para formarem seus sistemas de classificação. 
Para tanto foram utilizados vários instrumentos de pesquisa, entre eles: dinâmicas de grupo, 
atividades com desenhos, fotografias, questionários e entrevistas, com estudantes de 8ª 
série do ensino fundamental e 1ª série do ensino médio de duas instituições de ensino da 
cidade de Blumenau – SC, sendo uma pública e outra privada. Além disso, fez-se uso da 
Semiologia Gráfica, com suporte teórico de Jacques Bertin, como metodologia para 
compreender o objeto em questão. Obras literárias e artísticas foram aproveitadas para 
ilustrar a construção e a complexidade dos sistemas de classificação estudantis. 
Resultados: considerando que a escola cumpre a função de produzir e consagrar os 
agentes, dotando-os dos esquemas de percepção de pensamento e de ação, capazes de 
torná-los aptos e dispostos a decifrar os produtos culturais produzidos nas instâncias de 
produção de bens eruditos, buscou-se observar através das formas de classificação 
estudantil como se entrelaçam de maneira complexa as classificações sociais e 
professorais, relacionando-as ao capital cultural em sua forma transmutada como capital 
escolar adquirido. Conclusões: constatou-se que o sistema de classificação estudantil 
apresenta-se fortemente ligado ao capital escolar adquirido e ao héxis corporal, que 
promovem a distinção no espaço escolar. 
 
Palavras–chave : Classificação estudantil. Escola. Capital cultural. Habitus. CDF. Gente 
Boa. 
 

 

 
 

 

 
 
 

 



  
  

ABSTRACT 

 
 
 
 
 
This study, developed by the group of studies and researches Sociological Studio Education 
and Culture, linked to the line of research Education, Culture and Power, has as the theme 
the forms of student classification. Objective: to know and to comprehend how the students 
classify themselves, focusing the elected classifications as categories of analysis, Geek and 
Nice Guy. Methods and techniques: with the theoretical support of Emile Durkheim, Marcel 
Mauss, Pierre Bourdieu, Paul Willis, among others, it was tried to know, to map the student 
classifications, to verify that instruments of perception and appreciation are used by the 
students to form their system of classification. Based on this, it was used various instruments 
of research, among them: dynamics in groups, activities with drawing, photographs, 
questionnaires and interviews, with students from the 8th grade of Elementary school and 
with the ones in the 1st grade of high school in two schools in the city of Blumenau, SC, being 
one public and the other one private. Besides, it was used the Graphic Semiology, with the 
technical support of Jacques Bertin, as the methodology to comprehend the focused target. 
Literary and Artistic works were used to illustrate the construction and the complexity of the 
systems of student classification. Results: considering that the school has the purpose to 
produce and elect the agents,  with the perception of thinking and of action way, capable to 
make them ready and motivated to understand the cultural products produced in the 
instances of production of erudite behaviors, it was searched to observe through the forms of 
students classification how the complex way based on the social and teaching classifications 
can be matched, linking them to the cultural capital in its transmuted form as an acquired 
school capital. Conclusions: it was discovered that the system of student classification is 
hardly linked to the acquired school capital and to the corporal hexis, which promote the 
distinctions of the school area. 
 
Key-words : Students classification. School. Cultural capital. Habits. Geek. Good guy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
  

RESUMEN 
 
 
 
 

Hoy por hoy esta cuestión,  se ha desarrollado en un grupo de estudios e investigación del 
Estudio  Sociológico Educación y Cultura, unido a la línea de Cultura  Educación y Poder, el  
tiene como  tema las formas de clasificación de estudiantes. Objetivo: saber y entender 
como los estudiantes se clasifican unos a los otros, dando el realce para las clasificaciones 
elegidas como las categorías del análisis, “Empollar” y  “Buenas Personas”. Los métodos y 
técnicas: con el apoyo teórico de Emile Durkheim, Marcel Mauss, Pierre Bourdieu, Paul 
Willis entre otros, se buscaba saber, trazar las clasificaciones de los estudiantes, examinar 
que método y  apreciación se usan por ellos para formar sus sistemas de clasificación. Para 
lo tanto, se usaron diferentes instrumentos de desarrollo, entre ellos: las dinámicas de 
grupo, las actividades con  dibujos, fotografías, encuestas y entrevistas, con los estudiantes 
de segundo año del secundario y primer año de la primaria de dos instituciones de 
enseñanza de la ciudad de Blumenau - SC, siendo uno público y otro privado. Además, se 
hace el uso de la Semiología Gráfica, con el apoyo teórico de Jacques Bertin, como la 
metodología para entender el objeto en el tema. Los trabajos literarios y artísticos se 
tomaron para ilustrar la construcción y la complejidad de los sistemas de clasificación 
estudiantiles. Resultados: respetando que la escuela logra la función de producir y 
consagrar los principios, dotándolos de los contornos de percepción del pensamiento y de 
acción, aptos para volvérselos habilidosos y dispuestos para interpretar los productos 
culturales producidos en las exigencias  de producción las condiciones erudito, se buscaba  
observar a través de las formas de clasificación de los estudiantes como se entrelazan de 
una manera compleja las clasificaciones sociales y profesorales, relacionándolas al 
patrimonio cultural en su forma alterada como al patrimonio  de la escuela adquirida. 
Conclusiones: se constató que el sistema de clasificación de los estudiantes viene 
fuertemente unido  al patrimonio  escolar adquirido y el héxis corporal, que promueven la 
distinción en el espacio escolar.     
     
Palabras-clave : Clasificación del estudiante. Escuela. Patrimonio cultural. El habitus. 
Empollar. Buenas personas.     
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1 INTRODUÇÃO 

Ao abordar as formas de classificação estudantil, este trabalho objetiva 

compreender as categorias do juízo estudantil, seus sistemas de classificação e 

funções sociais, seguindo a linha de trabalho aberta por Bourdieu em estudo sobre 

as categorias do juízo professoral (1998), no qual o autor observa que o julgamento 

professoral se revela e se estrutura na medida em que é expresso e que pode ser 

colocado em relação à sanção numerada (nota) e à origem social dos alunos. 

Entende-se que a escola dota os agentes dos esquemas de “percepção, de 

pensamento e de ação” capazes de torná-los, objetiva e subjetivamente, aptos e 

dispostos a decifrar os produtos culturais produzidos nas instâncias de produção de 

bens eruditos. A escola cumpre, portanto as funções de produção e consagração 

dos consumidores. Como instituição formadora, dispõe de mecanismos e técnicas 

responsáveis pela inculcação e perpetuação dos valores socialmente dominantes. 

A partir disso, propõe-se, neste trabalho, compreender como os estudantes 

se classificam uns aos outros, conhecer e mapear as classificações estudantis, 

verificar que instrumentos de percepção e apreciação são utilizados pelos agentes 

pesquisados para formarem seus sistemas de classificação. Além disso, é também 

propósito investigar se as classificações estudantis seguem a mesma lógica do 

julgamento professoral e das classificações sociais. 

Sob o ponto de vista epistemológico, este trabalho se insere na sociologia 

da educação, visto que o objeto se constitui em um estudo das relações na 

reprodução do capital cultural e na reprodução social.  

A relevância dessa pesquisa no campo educacional deve-se ao fato de que 

as categorias de julgamento professoral e as classificações estudantis são ignoradas 

pelo pensamento pedagógico, o que constitui um problema de conhecimento. 

Através da construção dos dados de pesquisa, pretende-se levantar quais as 

categorias do julgamento estudantil, verificar como ocorrem essas classificações, 

capturar a lógica do mundo estudantil, observada a particularidade de uma realidade 

empírica. 

O interesse pelas formas de classificação estudantil surgiu da observação 

de uma atividade de integração (dinâmica de grupo) aplicada aos estudantes da 8ª 

série do Ensino Fundamental do Colégio Castelo, Blumenau, SC, pela professora 
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coordenadora de turma. Essa atividade consistia no seguinte: cada estudante 

recebeu uma folha em que colocou o seu nome completo e fez duas colunas (uma 

das qualidades e outra dos defeitos). Concluída essa etapa, cada estudante 

entregou a sua folha para o colega sentado atrás, que por sua vez, emitiu sua 

opinião sobre o colega identificado com o nome na folha. Foram realizadas tantas 

rodadas da atividade quantas se fizeram necessárias para que os estudantes 

emitissem suas opiniões pessoais sobre todos os colegas. Como tarefa, a 

professora solicitou que cada aluno, de posse de sua relação de qualidades e 

defeitos, fizesse uma reflexão sobre a maneira como foi percebido pelos colegas e 

em seguida produzisse um texto no qual comentasse as opiniões dos colegas, 

especificando com quais concordava, de quais discordava e por quê. 

Foi, portanto, a leitura de um texto produzido nessa atividade que fez 

antever a possibilidade de investigar algumas formas de classificações estudantis. 

Na tentativa de reaver o material resultante da atividade de integração realizada, não 

se obteve êxito, pois muitos estudantes já o haviam descartado. Diante do fato, 

necessitava-se produzir outro material empírico para a construção do próprio objeto 

de pesquisa. Com a ajuda da professora de Geografia, aplicou-se a mesma 

atividade em uma turma da 6ª série do Ensino Fundamental, da Escola de Educação 

Básica Pedro II, de Blumenau, pertencente à rede pública estadual. 

Essa investigação exploratória serviu para lapidar a própria construção do 

objeto. Com um suporte teórico mais refinado, foram propostas outras atividades 

(instrumentos de pesquisa) que complementaram e enriqueceram a primeira. 

Portanto, após a evolução do processo de construção dos dados, aplicou-se o novo 

conjunto de atividades no início do terceiro bimestre/2005, em turmas de 8ª série do 

Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio do Colégio Castelo, escola da rede 

privada e da mesma forma em turmas da Escola de Educação Básica Pedro II, 

escola da rede pública estadual, ambas situadas na cidade de Blumenau.  

Essas instituições de ensino foram escolhidas por dois fatores: primeiro, 

pela facilidade de acesso, aceitação e colaboração para obtenção dos dados para a 

análise; e, segundo, pela diversidade de sujeitos, estudantes da rede privada e 

pública de ensino. 

As duas escolas têm um histórico que as distingue. O Colégio Castelo é 

uma instituição de ensino particular, situada na Rua Florânia, 223, bairro Velha, na 

cidade de Blumenau. Iniciou suas atividades em 1994, através da Portaria E 452/94, 
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de forma gradativa de 1ª a 4ª série e, em 1998, com o Parecer nº 200/99/CEE, 

implantou as séries seguintes do Ensino Fundamental (5ª a 8ª série). Posteriormente 

em 2003 instalou-se o Ensino Médio. O Colégio Castelo foi fundado por Ivoli Masson 

e Zenaide Morais. Estabeleceu-se na cidade oferecendo alguns diferenciais: ensino 

em período integral, segurança rígida de acessos e monitoria de todo o espaço físico 

por meio de câmeras de vídeo, que posteriormente foram adotados por outras 

escolas particulares da cidade.   

A Escola de Educação Básica Pedro II possui história centenária. Foi criada 

em 10/02/1889 uma Sociedade Escolar chamada “Schulgemeinde de Vila 

Blumenau” que formulou estatutos e elegeu a primeira diretoria para a criação da 

“Neue Deutsche Schlule”, Escola Alemã ou Escola Nova, que iniciou suas atividades 

em 01/05/1889. A instituição escolar, durante a sua história, teve seu nome alterado 

várias vezes sendo que em 28/03/2000 uma portaria alterou o nome para Escola de 

Educação Básica Pedro II. Essa escola também se distingue por localizar-se na Rua 

Pandiá Calógeras, (considerada região nobre) no centro de Blumenau, muito 

próxima de várias escolas particulares, proporcionando outro “status” dentro do 

próprio campo educacional público. A Escola de Educação Básica Pedro II recebe 

alunos vindos de todos os bairros da cidade e também de cidades vizinhas. 

O levantamento dos dados foi realizado no início do terceiro bimestre letivo, 

em agosto e setembro de 2005, no Colégio Castelo, pela professora Adriana Reitz 

Buerger e na Escola de Educação Básica Pedro II, pela professora Adriana Rosin.  

Inicialmente foi realizada a Atividade de Integração entre os alunos das 

respectivas turmas, pelas professoras. Essa atividade foi desenvolvida da mesma 

maneira já descrita anteriormente na p. 15. Solicitou-se aos mesmos que fossem 

sinceros e emitissem o seu julgamento conforme suas percepções. O objetivo era 

conhecer as formas de classificações estudantis (positivas – qualidades; negativas – 

defeitos). 

NOME DO ALUNO: _________________________________________________________ 
SÉRIE: ____________________ 
DATA: ____/____/____ 
 

QUALIDADES DEFEITOS 

  
  

Quadro 01  – Relação de qualidades e defeitos.  
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Após a atividade acima, as relações de qualidades e defeitos foram 

entregues aos seus respectivos donos pela professora que, da mesma maneira já 

descrita na p. 16, solicitou um texto. O objetivo do texto era conhecer as percepções 

de cada estudante sobre si mesmo como ser social após ação reflexionante. 

Num outro momento foi realizada a Atividade de percepção utilizando o 

desenho. Essa atividade foi assim desenvolvida: cada estudante recebeu uma folha 

onde escreveu os seguintes dizeres: “Eu sou ______________________. Como 

você me percebe?”. 

Concluída essa etapa, as folhas foram trocadas aleatoriamente entre os 

estudantes que, após a troca, desenharam o colega da maneira que quiseram 

(colorido, caricatura, etc), conforme suas percepções. O objetivo dessa atividade era 

conseguir subsídios através dos desenhos para confirmar e comparar as 

classificações apresentadas anteriormente, ou seja, na atividade de integração 

(dinâmica de grupo). 

 

EU SOU___________________________________________________________________ 

SÉRIE: ____________________________ 

COMO VOCÊ ME PERCEBE?  

DESENHE COMO VOCÊ PERCEBE O SEU COLEGA. 

AUTOR DO DESENHO: ______________________________________________________ 

DATA: ___/___/___ 

Quadro 02  – Atividade utilizando o desenho 

 

Além das atividades descritas acima, foi solicitada uma atividade com 

fotografia, desenvolvida da seguinte maneira: as professoras solicitaram que cada 

aluno trouxesse sua foto preferida. A seguir, cada aluno recebeu uma folha na qual 

colocou o seu nome completo, colou a sua foto preferida e justificou a sua 

preferência com um pequeno texto. A fotografia é uma prática bastante difundida 

entre os adolescentes e o objetivo dessa atividade era o de observar nas fotos e nos 

textos, de maneira indireta, o modo de conhecimento, as declarações dos 

estudantes sobre si mesmos. 
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NOME DO ALUNO: ________________________________________________________ 

SÉRIE: ___________________________ 

DATA: ____/____/____ 

 

Escolhi esta Foto porque: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Quadro 03  – Atividade com a foto 

Vale salientar que houve uma inesperada resistência na execução dessa 

atividade devido à desconfiança com relação ao uso da fotografia. Esclarece-se que 

todas as fotografias foram copiadas e devolvidas aos respectivos alunos. 

Também foi aplicado um questionário a todos os alunos com o objetivo de 

medir a boa vontade cultural dos agentes pesquisados, suas disposições, observar 

trajetórias passadas, potencial carreira e relacioná-las ao capital escolar adquirido. 

Verificar e compreender como os estilos de vida e as disposições associadas 

ajustam-se à condição de classe e como as necessidades se impõem através do 

ideal ético, exprimindo, sob uma forma irreconhecível, as características de uma 

condição. Outros dados relacionados à prática de esportes, uso do tempo livre em 

hobbies e estratégias familiares também puderam ser observados. (Apêndice A). 

As atividades e o questionário que compuseram o levantamento de dados 

com a participação direta dos alunos foram realizados em dias diferentes, de forma a 

não prejudicar o andamento das disciplinas de responsabilidade das duas 

professoras colaboradoras da pesquisa, nas duas escolas. 

Também foram levantados dados com essas duas professoras, para as 

quais foram apresentadas listagens com os nomes dos alunos participantes da 

pesquisa com a seguinte solicitação: Expresse dois adjetivos que classifiquem cada 

um dos seus alunos abaixo relacionados. Esse instrumento foi utilizado com o 

objetivo de conhecer as percepções das professoras com relação aos estudantes 

(agentes pesquisados), a fim de justapor o juízo professoral ao estudantil. Além 

disso, solicitou-se o preenchimento do Espelho de Classe.  O Espelho de Classe é 

uma técnica utilizada nas salas de aula para separar, agrupar, dividir e potencializar 

o tempo e o aprendizado, bem como para evitar conversas, barulhos e intrigas. Se o 

interesse do professor for evitar conversas entre determinados colegas, ele os 
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separa, colocando-os em pontos distintos da classe. A partir disso, registra em uma 

folha o lugar destinado a cada aluno. Usualmente esta folha é fixada na parede da 

sala de aula servindo de espelho, ou seja, de modelo para os alunos. O objetivo é o 

de comparar as posições dos estudantes na sala de aula com as classificações 

apresentadas e verificar a existência de formação de grupos (tribos) no espaço 

escolar pesquisado. 

 

DISCIPLINA: _____________________________________________________________ 

PROFESSOR: ____________________________________________________________ 

DATA: ____/____/____ 

 

Favor preencher os campos com os nomes dos alunos, conforme as posições que 

estiverem ocupando quando das atividades para a pesquisa 

 

PROFESSOR 

 

1ª (                  )   (                  )   (                  )   (                  )   (                  )    

 

2ª (                  )   (                  )   (                  )   (                  )   (                  )    

 

3ª (                  )   (                  )   (                  )   (                  )   (                  )    

.... 

Quadro 04  – Espelho de Classe 

Concomitantemente, foi realizada a análise de documentos pertencentes às 

escolas: no Colégio Castelo, o Requerimento de Matrícula 2005, e na Escola de 

Educação Básica Pedro II, Dados Cadastrais do Aluno – Ano Letivo 2005 de todos 

os alunos pesquisados, para obtenção de dados relacionados à profissão dos pais, 

residência, etc. O objetivo era comparar a forma e o montante dos diversos tipos de 

capitais das famílias dos agentes pesquisados e relacioná-los ao capital escolar 

adquirido (nota média). Percebeu-se deficiência nas informações constantes nos 

documentos da escola, principalmente relacionados ao capital econômico e cultural 

dos pais dos alunos.  
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Além desses documentos, foram analisados também os boletins com as 

médias de todas as disciplinas nos dois primeiros bimestres do ano letivo de 2005, 

de todos os agentes pesquisados, com o objetivo de mapear as categorias do juízo 

estudantil em relação ao capital escolar adquirido. 

O levantamento dos dados proporcionou um conjunto de informações sobre 

o estudante naquilo que passamos a chamar de fichas. Cada ficha contém: 

• Atividade de Integração (Relação das qualidades e defeitos); 

• Texto; 

• Atividade de percepção utilizando o desenho; 

• Atividade com fotografia; 

• Questionário; 

• Dados pessoais (profissão dos pais, endereço, sexo, idade); 

• Média do capital escolar adquirido; 

• Juízo professoral. 

Utilizaram-se os escritos de Pierre Bourdieu, Emile Durkheim, Marcel 

Mauss, Ervin Goffman, Paul Willis, entre outros, como suporte teórico para 

compreender as questões anteriormente colocadas. Artigos, sites, dissertações 

possibilitaram uma melhor compreensão do tema. Além disso, fragmentos extraídos 

do romance O Ateneu, do escritor brasileiro Raul Pompéia, possibilitaram pensar as 

formas de classificação estudantis num contraponto entre o passado e a atualidade; 

o retrato do cotidiano escolar foi elaborado com a utilização de desenhos feitos pelos 

estudantes. Ilustra ainda este trabalho a obra da escritora inglesa J. K. Rowling, 

Harry Potter e a Pedra Filosofal, que permitiu relacionar a escola do mundo do faz-

de-conta com a escola do mundo real, proporcionando uma demonstração simbólica 

da complexidade dos sistemas de classificação escolares. 

A estrutura deste trabalho é composta de três capítulos. O primeiro deles 

trata do referencial pelo qual se busca compreender como os estudantes se 

classificam uns aos outros. A mobilização dos conceitos de campo, classe, capital, 

habitus e semiologia gráfica configurarão como base para o entendimento das 

questões colocadas. No segundo capítulo, apresentam-se os resultados das duas 

escolas pesquisadas, com o mapeamento das classificações estudantis. Também 

são feitas comparações entre os resultados das duas escolas e reflexões 
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relacionadas a elementos observados. Exploram-se algumas possibilidades da 

metodologia utilizada através da análise dos perfis das classificações. No terceiro 

capítulo apresenta-se a lógica prática das classificações, com análise das categorias 

CDF e Gente Boa. 
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2 ABORDAGEM DO PROBLEMA 

Este capítulo trata do referencial teórico mobilizado de autores como Pierre 

Bourdieu, Emile Durkheim, Marcel Mauss utilizados como base para a compreensão 

das questões colocadas. Além disso, esclarece o tratamento aplicado aos dados, 

mais especificamente a criação das classes abstratas de análise, o levantamento 

das classificações expressas pelos estudantes e professores com a separação em 

domínios subjetivos e a metodologia de pesquisa – semiologia gráfica. 

2.1 QUADRO DE REFERÊNCIAS 

Como já mencionado, este trabalho tem o propósito de compreender as 

categorias do juízo estudantil, seus sistemas de classificação e funções sociais. 

Baseia-se teoricamente em Pierre Bourdieu, mais especificamente no modus 

operandi de sua pesquisa relacionada às Categorias do Juízo Professoral. Essa 

teoria será utilizada como um guia de ginástica intelectual, aplicando-a na prática e 

para a prática. Seguindo o que Bourdieu chamou de pensar relacional em que a 

importância reporta às relações objetivas, construíram-se os dados de pesquisa 

baseados na filosofia da ação (disposicional). 

[...] que atualiza as potencialidades inscritas nos corpos dos agentes e na 
estrutura das situações nas quais eles atuam ou, mais precisamente, em sua 
relação. (BOURDIEU, 1996,  p. 10). 

A mobilização de alguns conceitos do autor torna-se indispensável ao 

entendimento da pesquisa, entre eles: 

• Campos 

São espaços estruturados de posições (ou postos), cujas propriedades 
dependem das posições nestes espaços podendo ser analisados 
independentemente das características de seus ocupantes (em parte 
determinadas por elas). (BOURDIEU, 1983,  p. 89).  
 



 23 

Para tornar o conceito de campo mais claro, o autor o compara a um 

mercado, com produtores e consumidores de bens, em confrontos, lutas para a 

acumulação do capital. 

O espaço social para Bourdieu é hierarquizado pela desigual distribuição 

dos diferentes tipos de capitais. 

• Capital 

A noção de capital está ligada à abordagem econômica, com propriedades 

reconhecidas de acumulação, por meio de investimentos, adquirido por herança, 

possibilidades de lucro segundo as oportunidades que o seu detentor alcançar ao 

operar as aplicações mais rentáveis. Distinguem-se quatro tipos: capital econômico 

(composto pelo conjunto de bens econômicos, renda, patrimônio, bens materiais), 

capital cultural (composto pelo conjunto das qualificações intelectuais produzidas 

pelo sistema escolar, ou transmitidas pela família), capital social (composto pelo 

conjunto das relações sociais de que dispõe um indivíduo ou grupo), capital 

simbólico (composto pelo conjunto dos rituais ligados à honra e ao reconhecimento). 

Para compreender o comportamento dos agentes sociais nos campos, 

Bourdieu utiliza a comparação ao jogo, e esclarece que, ao contrário do jogo, no 

sentido lúdico, no campo social as regras não são explícitas. As estratégias dos 

jogadores serão diferenciadas conforme o volume e estrutura de seus diferentes 

tipos de capitais, com o objetivo de manter e/ou acumular o máximo de capital.    

• Habitus  

O autor Loic Wacquant (2006) esclarece o habitus como uma noção 

filosófica antiga, originária do pensamento de Aristóteles que foi recuperada e 

trabalhada depois dos anos 1960 por Bourdieu para forjar a sua teoria disposicional 

da ação. As raízes do habitus encontram-se na noção aristotélica de hexis, 

elaborada na sua doutrina sobre a virtude, significando um estado adquirido e 

firmemente estabelecido do caráter moral que orienta os nossos sentimentos e 

desejos numa situação e, como tal, a nossa conduta. O conceito de habitus é central 

e importante na sociologia de Bourdieu. Pode-se dizer que o mesmo funciona como 

elo de compreensão entre a sua concepção de sociedade e do agente social 
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individual, ou seja, a articulação entre o individual e o coletivo. O conceito de habitus 

esclarece de que maneira o homem se torna um ser social. A convivência em 

sociedade sugere que o indivíduo realize aprendizagens das relações sociais entre 

os homens e apreenda os valores e as crenças de uma coletividade ao longo de sua 

vida. Essas socializações, tanto a primária, adquirida na família, quanto a 

secundária, adquirida na escola, são caracterizadas pela formação do habitus. 

O habitus é um princípio gerador e unificador que retraduz as 
características intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo de 
vida unívoco, isto é, em um conjunto unívoco de escolhas de pessoas, 
bens e práticas. (BOURDIEU, 1996 p. 21 – 22).  

Portanto o habitus se constitui em sistema de disposições duradouras 

adquirido pelo indivíduo durante o seu processo de socialização. Essas disposições, 

inclinações para perceber, sentir, fazer e pensar são interiorizadas no indivíduo, de 

tal forma que na prática o fazem agir quase instintivamente, ou inconscientemente. 

Esse sistema é composto de esquemas de percepção e ação, produzidos na 

trajetória social dos indivíduos e dependendo da posição dos mesmos no campo 

social. Pode ser considerado um mecanismo de interiorização da exterioridade, visto 

que interiorizamos as propriedades ligadas à posição de nossos antecessores no 

espaço social. É uma estrutura interna, dinâmica, e em constante adaptação às 

necessidades de cada indivíduo em seu cotidiano, em que as escolhas são 

ajustadas também pelas condições objetivas de existência. Logo, o indivíduo como 

agente social é agido (do interior) e age (para o exterior). 

A relação entre o habitus e o campo é antes de tudo uma relação de 
condicionamento: o campo estrutura o habitus, que é produto da 
incorporação da necessidade imanente desse campo ou de um conjunto de 
campos mais ou menos concordantes [...]. Mas é também uma relação de 
conhecimento ou de construção cognitiva. O habitus contribui para 
construir o campo como mundo significante, dotado de sentido e de valor 
no qual vale a pena investir energia. (BOURDIEU e WACQUANT, 1995,    
p. 87– 88). 

O habitus, como resultado do conjunto de comportamentos e atitudes 

adquiridos pelo condicionamento, de acordo com as regularidades objetivas, 

expressa-se como uma exteriorização da interiorização. 

O habitus não é o destino que às vezes acreditou-se ser. Como produto da 
história, é um sistema de disposição aberto, que está incessantemente 
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afetado por elas. É duradouro, mas não imutável. (BOURDIEU e 
WACQUANT, 1995, p. 92).  

A especificidade das sociedades cultivadas reside no fato de as mesmas 

possuírem instituições especializadas para transmissão da cultura. 

A cultura não é apenas um código comum, nem mesmo um repertório 
comum de respostas a problemas recorrentes. Ela constitui um conjunto 
comum de esquemas fundamentais previamente assimilados, e a partir dos 
quais se articula, segundo uma “arte da invenção” análoga à da escrita 
musical, uma infinidade de esquemas particulares diretamente aplicados a 
situações particulares. (BOURDIEU, 2004, p. 208).  

Nessa pesquisa a escola é vista como instituição “formadora de habitus”, ou 

seja, como um sistema dotado de um conjunto de mecanismos institucionais ou 

habituais pelos quais é transmitida, às gerações, a cultura herdada. A escola, 

portanto, como espaço social e simbólico, contribui para a produção e reprodução 

social, por meio da capacidade de manipulação e moldagem das consciências, tanto 

favorecendo a integração moral descrita por Durkheim, quanto a integração cultural 

(lógica) descrita por Bourdieu. Entende-se que a gênese das categorias lógicas está 

na educação, que por meio da comunicação, ou seja, da própria ação pedagógica, 

inculca nos indivíduos um programa homogêneo de percepção, de pensamento e de 

ação.  

A escola, para Bourdieu, é comparada a uma máquina. Recebe produtos 

socialmente classificados e os devolve escolarmente classificados.  A escola 

reproduz a classificação de entrada sem jamais conhecer ou reconhecer a 

classificação social. Assim, funcionando sobre a lógica da denegação, faz o que faz 

tentando mostrar que não faz. 

Eles só fazem bem o que têm a fazer (objetivamente) porque acreditam 
fazer uma coisa diferente do que fazem; porque fazem uma coisa diferente 
do que acreditam fazer; porque eles acreditam no que eles acreditam fazer. 
Mistificadores, mistificados eles são as primeiras vítimas das operações 
que efetuam. (BOURDIEU, 1998, p.198-199). 

Sabe-se que os sistemas de classificação são instrumentos de 

conhecimento com funções que não são de puro conhecimento. A prática implica 

sempre uma operação de conhecimento, ou seja, uma operação mais complexa de 
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classificação. No caso do julgamento professoral, este não é um registro passivo e, 

tampouco, uma construção puramente intelectual. 

Produzidos pela prática de gerações sucessivas, num tipo determinado de 
condições de existência, esses esquemas de percepção, de apreciação e 
de ação que são adquiridos pela prática e empregados no estado prático, 
sem ter acesso à representação explícita, funcionam como operadores 
práticos através dos quais as estruturas objetivas das quais são produto 
tendem a se reproduzir nas práticas. (BOURDIEU, 1998, p. 187). 

As taxinomias práticas, que são instrumentos de conhecimento e de 

comunicação, ou seja, estabelecem o sentido e consenso sobre o sentido, apenas 

exercem a sua eficácia estruturante na medida em que são, elas próprias, 

estruturadas. Não podem ser analisadas fora de suas condições de produção e 

utilização sob pena de serem neutralizadas. 

Os juízos professorais utilizados para classificar os alunos ou seus pares, 

no estudo de Bourdieu (1998), seguem a mesma lógica, partem das classificações 

sociais que as determinam e as legitimam. 

Pode-se, por hipótese, considerar o sistema de classificação estudantil um 

sistema intermediário de classificação entre a classificação social de entrada na 

escola e a classificação escolar de saída (professoral).  

Para Bourdieu (1998), as operações de classificação constituem um lugar 

privilegiado onde aparecem os princípios organizadores do sistema de classificação. 

As formas de classificação estudantil podem ser comparadas às formas 

primitivas de classificação, estudadas por Durkheim e Mauss (1999), que são 

transmitidas na prática e pela prática, fora de toda intencionalidade pedagógica, pois 

possuem as idéias organizadas de acordo com o modelo fornecido pela sociedade. 

No caso do julgamento professoral, Bourdieu constata que os 

considerandos do julgamento aparecem mais fortemente ligados à origem social e 

ao hexis corporal dos estudantes do que à nota (capital escolar adquirido) pelos 

mesmos.  

O julgamento professoral apóia-se de fato sobre um conjunto de critérios 
difusos, jamais explicitados, padronizados ou sistematizados, que lhe são 
oferecidos pelos trabalhos e exercícios ou pela pessoa física de seu autor. 
(BOURDIEU, 1998, p. 192). 
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Para esse autor, o hexis corporal é uma matriz de práticas contidas em um 

código absorvido na socialização primária, através das relações sociais. O hexis 

corporal remete a todo um sistema de técnicas do corpo, as crianças são 

particularmente atentas, em todas as sociedades, a esses gestos ou a essas 

posturas nas quais se exprime, a seus olhos tudo aquilo que caracteriza um adulto, 

seja um caminhar, uma postura de cabeça, caretas, maneiras de sentar-se ou de 

manejar instrumentos. 

O hexis corporal é o suporte principal de um julgamento de classe que se 
ignora como tal: tudo se passa como se a intuição concreta das 
propriedades do corpo percebidas e designadas como propriedades da 
pessoa estivessem no princípio de uma apreensão e de uma apreciação 
globais das qualidades intelectuais e morais. (BOURDIEU, 1998, p. 193). 

E em nosso objeto de estudo, essas classificações seguem a mesma 

lógica? Como os estudantes se utilizam do suporte do hexis corporal para efetivar 

seus julgamentos? Como eles se distinguem com relação à boa vontade cultural e 

às estratégias de reprodução do capital cultural? 

2.2 CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL EMPÍRICO 

Os agentes pesquisados foram: 51 alunos de 8ª série do Ensino 

Fundamental e 26 alunos de 1ª série do Ensino Médio do Colégio Castelo, 

perfazendo um total de 77, e 31 alunos de 8ª série do Ensino Fundamental e 21 

alunos de 1ª série do Ensino Médio da Escola de Educação Básica Pedro II, 

perfazendo um total de 52. 

 

ENSINO ESCOLA PRIVADA ESCOLA PÚBLICA TOTAL 
FUNDAMENTAL 51 31 82 

MÉDIO 26 21 47 
TOTAL 77 52 129 

Quadro 05  – Agentes pesquisados 

Como mencionado anteriormente, o levantamento dos dados constituiu-se 

em três fases: dados levantados com alunos, dados levantados com as professoras 

e dados levantados em documentos nas secretarias das escolas. 
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2.2.1 Criação das classes abstratas de análise 

A análise dos dados requereu a construção de classes abstratas (virtuais) 

relacionadas ao montante médio do capital escolar adquirido (média de todas as 

notas, de todas as disciplinas de cada agente pesquisado, nos dois primeiros 

bimestres do ano), organizados em alta, média e baixa. O delineamento das classes 

abstratas de análise ficou assim estabelecido: foram agrupados os estudantes de 

classe alta, com a média do capital escolar entre 10,00 e 8,00; de classe média, com 

a média do capital escolar entre 7,99 a 7,00; de classe baixa, os estudantes com a 

média do capital escolar abaixo de 6,99. 

As classes abstratas funcionam como princípio de classificação adequado, 

permitindo agrupamentos tão homogêneos quanto possível, não apenas do ponto de 

vista de suas condições de existência, mas também do ponto de vista de suas 

práticas culturais de consumo e de suas opiniões. 

A cada classe de posições corresponde uma classe de habitus (ou de 
gostos) produzidos pelos condicionamentos sociais associados à condição 
correspondente e pela intermediação desse habitus e de suas capacidades 
geradoras, um conjunto sistemático de bens e de propriedades, vinculadas 
entre si por uma afinidade de estilo. (BOURDIEU, 1996, p. 21).  

Como “excelência escolar” consideraram-se as notas de 10,00 até 8,00.  A 

nota média mínima estabelecida para promoção, sem exames, nas duas instituições, 

como parâmetro para o limite médio mínimo, é 7,00. Esse agrupamento é fictício, 

adotado aqui para organizar e facilitar a prática da análise. Embora as médias 

mínimas necessárias para que os estudantes passem de ano com exames, nas duas 

escolas, seja a média cinco, neste trabalho foi considerada a média para passar sem 

exames, ou seja, média 7,00 para a construção das classes abstratas de análise. 

No Colégio Castelo ter-se-á como aprovado, quanto ao aproveitamento, conforme 

Projeto Político Pedagógico: 

 

a) O aluno que alcançar média 7,00 (sete) durante o período letivo em cada 

disciplina, independentemente do exame final. 

MBIM = 1º BIM  + 2º BIM  + 3ºBIM + 4ºBIM = 7,00 

                                          4 
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b) O aluno com aproveitamento inferior e submetido ao exame final que alcançar 

a média 5,00 em cada disciplina aplicando a fórmula: 

MF = MBIM  X 7 + EXAME FINAL  X  3 = 5,0 

                               10 

c) O aluno que não conseguir o mínimo estabelecido acima e que, submetido à 

prova de 2ª época em até 2 (duas) disciplinas, alcançar média 5,00 (cinco em 

cada disciplina). Para o cálculo da média final do aluno após a 2ª época, será 

aplicada a fórmula a seguir: 

MF 2ª E =  MBIM X 7 + 2ª E X 3 = 5,00 

                               10 

Onde: MBIM = média do bimestre 

          MF = média final 

          MF 2ª E = média final após segunda época 

 

2.2.2 Levantamento das classificações e separação em domínios subjetivos  

Primeiramente foram levantadas todas as classificações (atributos) 

expressas pelos estudantes na Atividade de Integração. Muitos alunos, ao 

expressarem sua opinião sobre o colega, utilizaram-se de mais de um atributo, para 

as respectivas colunas de qualidade e defeitos, o que originou um grande número de 

classificações.  

Da mesma maneira, foram levantadas as classificações expressas pelos 

professores para seus alunos, as quais foram, em seguida, agrupadas em domínios 

subjetivos de classificação.  

Esses domínios subjetivos de classificação foram construídos levando-se 

em conta o significado das palavras, sendo a palavra escolhida, como classificação 

para compor os sentidos, a primeira palavra que apareceu no agrupamento. 

Portanto a palavra escolhida como classificação estudantil funcionou como um 

atrator simbólico. Como exemplo, observa-se que, para o atrator simbólico “querido” 

foram agrupadas outras classificações estudantis: especial, meigo, fofo, bonzinho, 

carinhoso e a classificação professoral amável.  
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A construção acima descrita resultou na Listagem das Classificações na 

qual aparecem, na primeira coluna, a classificação estudantil escolhida como atrator 

simbólico; na segunda coluna, os diversos sentidos (atributos expressos e 

agrupados) e na terceira coluna a classificação professoral. Todos os adjetivos 

relacionados às classificações estudantil e professoral, bem como os sentidos, foram 

listados no gênero masculino somente para facilitar o trabalho. 

Percebe-se que as classificações expressas pelos professores apresentam 

uma linguagem mais refinada, se comparadas às expressas pelos alunos.  

Os casos de ausência de adjetivos nas colunas 1 e 2 significam que não 

ocorreram, por parte dos estudantes, expressões que tivessem o mesmo sentido dos 

adjetivos expressos pelos professores.  Da mesma forma, os casos de ausência de 

adjetivos na coluna 3 indicam a não ocorrência de expressões com o mesmo sentido 

emitidas pelos professores. 

 

CLASSIFICAÇÃO 
ESTUDANTIL 

SENTIDOS CLASSIFICAÇÃO 
PROFESSORAL 

QUERIDO querido, especial, meigo,  amigo, fofo, 
bonzinho, carinhoso 

amável 
 

LEGAL 
 

legal, massa, 10, bacana, maluco demais  

GENTE BOA gente boa, gente fina, boa pessoa, boa 
para conversar, bondoso 

educado 

BONITO bonito, top model, perfeito, lindo, tesão, 
gatinho, gostoso, maravilhoso 

 

COMPANHEIRO companheiro, leal, camarada, simpático  
CABELUDO cabeludo, cachopa, cabeção  

PUNK punk, metaleiro  
QUIETO quieto, parado, fala pouco, na dele calado 
CHATO chato, bundão, pentelho, xarope, 

impertinente, implicante, insuportável, 
saco, irritante, chulé, palha, enjoado 

impaciente 
 

TÍMIDO tímido, parado, sério, fechado, 
envergonhado 

inseguro, reservado 

VADIO vadio, malandro, vagabundo, não estuda, 
preguiçoso 

desinteressado,  
não estuda 

FALADOR falador, goeludo, fala demais, fala muito, 
papagaio, fala besteira, tagarela 

falante, conversador 

ALEGRE alegre, feliz, engraçado, divertido, 
brincalhão, extrovertido, risadinha 

risonho 
 

BAGUNCEIRO  bagunceiro, palhaço, brinca demais, 
maluco, ri demais, espoleta, esporrento, 

encapetado 

 

BOBO bobo, bocó, pato, ridículo, dã da cabeça, 
babaca, estúpido, idiota, noob, pamonha, 

pata choca, otário, marreco, imbecil, 
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tanso, retardado, trouxa, boião, viajão, 
vive no mundo da lua, fora da realidade 

METIDO metido, curioso, abelhudo  
PATI patricinha, pati, playgirl, rica, fresca  

PLAYBOY playboy, rico, fresco  
BRAVO bravo, brabo, fogo, mal-humorado  

TEIMOSO teimoso, cabeça dura, persistente, não 
aceita opinião, insistente 

persistente 

CDF CDF, esforçado, cuzão, estudioso, crânio, 
cabeça de ferro 

interessado, 
dedicado,estudioso 

esforçado 
INTELIGENTE inteligente, esperto, intelectual  

EXIBIDO exibido, convencido, nariz empinado, se 
acha, esnobe, orgulhoso 

 

JUSTO justo, honesto  
CRIANÇA criança, infantil, baby  
GENTIL gentil, atencioso  

NERVOSO nervoso, preocupado, esquentado, 
estressado, briguento, impaciente inquieto, 

ansioso, instável, reclamão, resmungão, 
encrenqueiro, xinga muito 

nervoso, 
preocupado 

MAGRO magro, seco, palito, meio quilo  
BAIXO baixo, pequeno, nanico, tampinha, toco de 

amarrar bode 
 

CHUPIM chupim, interesseiro  
CHINELO chinelo, mané, caipira  

BICHA bicha, gay, viado, boiola  
CERTO DEMAIS  certo demais, certinho, sério  

SINCERO sincero, verdadeiro, franco  
IRRESPONSÁVEL irresponsável, inconseqüente  

ESQUISITO estranho, esquisito  
CORAJOSO corajoso, muito macho  

CERA cera, cerol, otário, idiota  
AGRESSIVO agressivo, violento  

FALSO falso, cínico  
GIGANTE gigante, alto  
POLÍTICO Político  

PERFECCIONISTA perfeccionista perfeccionista 
FOLGADO folgado folgado 

GARANHÃO garanhão  
POLONÊS polonês  

CHAMA 
PALAVRÃO 

chama palavrão  

DISCRETO discreto  
MACACO macaco  

BATALHADOR batalhador  
OBSERVADOR observador  

BURRO burro  
DESCONFIADO desconfiado  
MISTERIOSO misterioso  
CIUMENTO ciumento  

MENTIROSO mentiroso  
PORCO porco, fedido, catinguento  



 32 

FEIO feio, horrível, cavernoso, baranga, bruxo  
DEBOCHADO debochado  

NOJENTO nojento  
PEITUDO peitudo  
GORDO gordo, bola 8  

FAZENDEIRO fazendeiro  
ESCANDALOSO escandaloso  

VULGAR vulgar, fica com muitas pessoas, ordinário  
MACUMBEIRO macumbeiro  
DESATENTO desatento, desligado, avoado  
NAMORADOR namorador  

MARIA-VAI-COM- 
AS-OUTRAS 

Maria-vai-com-as-outras, sem opinião  

CALOTEIRO caloteiro, não paga o que deve  
CABELO CURTO cabelo curto  

VESGO vesgo  
PRETO preto  
LOUCO louco, doido  

MATA AULA mata aula faltoso 
CALMO calmo, tranqüilo despreocupado 

CONFIANTE confiante  
FOFOQUEIRO fofoqueiro  
GENEROSO generoso  
SENSÍVEL sensível, frágil  
PEIDÃO peidão  

NARIGÃO narigão, batata  
DUMBO dumbo, orelhudo  
LADRÃO ladrão  

MACONHEIRO maconheiro  
GENTE GROSSA gente grossa, mal-educado  

NÃO SABE JOGAR não sabe jogar  
TARADO tarado, avançado  

POSSESSIVO possesivo  
ESTILOSO estiloso  

OBEDIENTE obediente  
PC interesse em Personal Computer  

SÉRGIO REIS fã do cantor Sérgio Reis  
MANDÃO mandão  

PUXA SACO puxa saco  
TRISTE triste introvertido 

  equilibrado 
  desequilibrado 
  restrito em amizades 
  revoltado 
  quer agradar a todos 
  dá o tapa e esconde a 

mão 
  responsável 
  líder 
  dinâmico 
  adulto 
  rejeitado 
  esportista 
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  músico 
  prestativo 
  criativo 
  participativo 
  popular 
  crítico 
  individualista 
  Indiferente 
  polêmico 
  decidido 
  irreverente 
  despreocupado 

Quadro 06  – Listagem das Classificações 

Durante essa pesquisa, tomou-se conhecimento do trabalho realizado por 

Escalante (2006), com o título Representações de alunos sobre os professores de 

espanhol e as implicações na relação/interação entre eles. 

A pesquisadora utilizou o aporte teórico da Teoria das Representações 

Sociais para compreender e analisar a maneira pela qual os alunos de Espanhol 

como Língua Estrangeira representam os professores dessa língua. 

Os agentes pesquisados foram alunos de 5ª e 8ª séries do Ensino 

Fundamental e de 3ª série do Ensino médio de escolas pública e privada na cidade 

de Florianópolis – SC, perfazendo um total de 69 alunos. 

A autora, com base na lista de palavras/expressões enunciadas pelos 

alunos com relação aos termos “professor” e “aluno”, enumera categorias, que 

podem ser vistas no quadro abaixo: 

 

 

CATEGORIA PALAVRA PROFESSOR PALAVRA ALUNO 

Afetividade Chato, legal, bacana, idiota. Legal, chato(s), alegria(s), 
melhor (es), feliz, felicidade. 

Modelo/Exemplo Inteligente, 
sábio, responsável, educador, 
mestre. 

Estudioso, interessado, 
esforçado, estudante, 
inteligente. 

Jeito de ser Divertido, exigente, brabo, 
irritado, atento, pega no pé. 

Divertido, alegre, preguiçoso, 
simpático, falador. 

Aparência Feio, bonito. Bonito, surfista, lindo, feio. 
Atitude  Bagunça, bagunceiro, 

zoação, zoeira, brigas, mau 
comportamento, barulho. 

Quadro 07  – Categorias encontradas por Escalante (2006). 
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Observa-se que os agentes pesquisados são adolescentes, de escolas 

públicas e privadas, e que, embora os objetos de pesquisa, os suportes teóricos e as 

metodologias utilizadas sejam diferentes, os atributos expressos, ou seja, as 

palavras associadas às representações de si mesmos, evocadas pelos alunos, 

assemelham-se às formas de classificação levantada e, nesta pesquisa, agrupadas 

por domínios subjetivos de classificação descrita na Listagem das Classificações. 

Após a construção da Listagem das Classificações por domínios subjetivos 

de classificação, procedeu-se ao reconhecimento das classificações expressas na 

Atividade de integração entre os alunos – Relação da qualidade e defeitos de cada 

agente pesquisado, conforme os sentidos da listagem acima explicitada, observando 

as incidências das mesmas, com o objetivo de construir um mapa que oferecesse 

um panorama geral das classificações estudantis.  

Para dar continuidade ao tratamento dos dados, as fichas de cada agente 

pesquisado, mencionadas anteriormente, foram separadas em ordem crescente da 

média do capital escolar adquirido (média das notas), em classes abstratas de 

análise, por escola. Considerando o capital escolar adquirido resultado da luta de 

classificações simbólicas no campo escolar, todos os mapas foram confeccionados 

em ordem crescente a partir da média do capital escolar adquirido pelos agentes 

pesquisados. Os nomes desses agentes foram substituídos pelas letras A (aluno da 

escola particular), e B (aluno da escola pública), seguidas de um número que 

representa sua própria classificação com relação ao capital escolar adquirido. 

Adotamos esse critério para preservar a identidade dos agentes, a pedido da direção 

das instituições pesquisadas. 

Para efeito de análise, foram consideradas todas as fichas que continham a 

Atividade de Integração entre os alunos, já que o objetivo primeiro é saber como os 

estudantes se classificam, não importando a eventual ausência de outra atividade 

por falta do aluno no dia de sua aplicação. Portanto, considerou-se a Atividade de 

Integração entre os alunos como essencial e guia para essa pesquisa. 
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2.3 SEMIOLOGIA GRÁFICA 

Utilizou-se como metodologia a neográfica, com suporte teórico de Jacques 

Bertin (1986), criador da Semiologia Gráfica. O uso dessa metodologia foi inspirado 

também nos escritos de Bourdieu. Ao que tudo indica, o autor utilizava-se da 

Semiologia Gráfica em suas pesquisas de maneira incorporada.  

[...] a neográfica é uma construção móvel, não mais se desenha um gráfico 
uma vez por todas, em definitivo, pelo contrário, se redesenha, se constrói, 
se reconstrói, manipulando-se os dados até que a informação que o gráfico 
transcreve revele todas as relações nele contidas, uma vez que o olho 
humano é um computador sempre disponível e capaz de perceber os 
conjuntos processando os dados. [...] a neográfica (La Graphique) tem 
como proposta fundamental converter o gráfico ilustração em “imagem 
viva”, transformar a costumeira imagem figurativa em imagem operacional 
(BERTIN, 1986, s/p). 

A neográfica apresenta a possibilidade do benefício do poder da percepção 

visual, sugerindo novos meios de tratamento da informação. É um método que 

possibilita uma análise de conjunto dos dados quantitativos e qualitativos. Para isso, 

algumas etapas devem ser seguidas, entre elas a definição do problema, que nessa 

pesquisa vem representada pela pergunta guia: como os estudantes se classificam 

uns aos outros? A definição do quadro único é outra etapa, que consiste em 

encontrar o que é comum a todos os dados, nessa pesquisa representada pelas 

médias das notas de todas as disciplinas dos dois primeiros bimestres do ano letivo 

de 2005, de todos os alunos pesquisados. Portanto, na utilização dessa 

metodologia, o ponto de partida do tratamento das informações foi a identificação de 

uma forma de homogeneizar o problema, a fim de organizar o trabalho. A etapa 

seguinte consiste na própria construção do Mapa das classificações, que fornece 

apenas uma seqüência linear de detalhes. As relações, as semelhanças que esses 

detalhes mantêm entre si aparecem somente na memória, sem que seja possível 

assegurar que todos tenham sido vistos. 

Para a construção do Mapa das classificações estudantis foram utilizadas, 

de cada agente pesquisado, as quatro classificações com maiores incidências 

apontadas como qualidades, e as duas classificações com maiores incidências 

apontadas como defeitos. Nos casos em que os agentes apresentaram 
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classificações com as mesmas quantidades de incidências, dentro dos critérios 

acima, todas as classificações expressas foram utilizadas. 

A partir dos dados do Mapa das classificações estudantis construiu-se um 

conjunto de gráficos, nos quais se transformou cada linha de número de incidências 

relacionadas a uma classificação num perfil. Esse perfil de cada classificação foi 

construído graficamente, no programa Excel, gráfico de colunas, em que as 

variações das incidências para cada classificação foram colocadas para cada agente 

pesquisado. O objetivo era encontrar a máxima eficácia visual. Cada gráfico “perfil 

de classificação” foi impresso e com ele construiu-se um fichário-imagem, em papel 

cartão. Assim, cada perfil de classificação tinha um desenho, que originou maneiras 

diversas para construir diferentes imagens a partir de um mesmo esboço. Esse 

procedimento permitiu justapor os diferentes “perfis de classificação”, o que 

assegurou a mobilidade da imagem. 

Bertin (1986) menciona que é a mobilidade interna da imagem que 

caracteriza a neográfica. 

A manipulação do fichário-imagem, nessa pesquisa, apresentou-se de 

forma artesanal, ou seja, sem o uso do computador. As possibilidades práticas de 

manipular os “perfis das classificações” foram numerosas. Por isso, tornou-se 

necessária a delimitação da análise. Nessa pesquisa, foram analisados 

agrupamentos de perfis de algumas classificações, entre elas as que distinguem os 

agentes da classe abstrata alta, e as mais igualmente distribuídas, ou seja, 

classificações incidentes em todas as classes abstratas de análise. 

Nesse momento da pesquisa, desvelaram-se os agentes classificados como 

CDF, e indícios de que a classificação Gente Boa tinha sentido ambíguo e 

relacionado à classificação CDF. Então, paralelamente, voltou-se ao campo para 

levantar dados que possibilitassem conhecer a percepção dos alunos classificados 

como CDF sobre si mesmos, e obter informações que permitissem desvelar o 

significado da classificação Gente Boa no ambiente escolar. 

Optou-se pela entrevista individual, por considerá-la um instrumento 

privilegiado de informações, pois “[...] tem a magia de transmitir, através de um 

porta-voz, as representações de grupos determinados, em condições histórica, 

sócio-econômicas e culturais específicas” (MINAYO, 1998, p. 109-110).  

O roteiro base de perguntas foi o seguinte: 
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1. Você se considera um aluno CDF? Por quê? 

2. O que é um aluno CDF para você? 

3. Você passa cola? 

4. Você pega cola? 

5. O que é um aluno gente boa para você? 

Os agentes selecionados para as entrevistas foram os que receberam 

classificação CDF, (18 alunos do Colégio Castelo e 12 alunos da Escola de 

Educação Básica Pedro II), não importando a incidência e a média do capital escolar 

adquirido. 

As entrevistas foram realizadas pela autora, no Colégio Castelo, nos dias 03 

e 04 de novembro de 2005, durante o período matutino, na biblioteca da escola. Na  

Escola de Educação Básica Pedro II, no dia 04 de novembro de 2005, durante o 

período noturno, em ambiente ao ar livre, num prolongamento da sala dos 

professores e no dia 09 de novembro de 2005 no período matutino, numa sala 

destinada a trabalhos do curso de Magistério. 

Cuidados foram tomados antes da entrevista em si, tais como: apresentação 

da pesquisadora, breve explicação da pesquisa, autorização para entrevistar e 

gravar, esclarecimentos de que a identidade seria preservada no caso de 

publicação. Alguns alunos se apresentaram mais falantes, outros nem tanto, alguns 

receosos, cuidadosos, outros tão livres que de entrevistados passaram a 

entrevistadores. Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas. Os nomes foram 

substituídos, conforme critérios estabelecidos anteriormente.  
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3 AS FORMAS DE CLASSIFICAÇÃO 

Este capítulo trata dos resultados de pesquisa das duas instituições com a 

apresentação do mapeamento das classificações estudantis. Também são feitas 

reflexões relacionando os dados às classes abstratas de análise e a elementos 

observados. Além disso, exploram-se algumas possibilidades da semiologia gráfica 

com a análise dos perfis das classificações e dos espelhos de classe. 

3.1 COLÉGIO CASTELO 

Os quadros a seguir foram construídos a partir dos dados coletados em 

documentos das escolas pesquisadas, com o propósito de verificar as condições 

objetivas de existência dos agentes pesquisados e relacioná-las ao capital escolar 

adquirido e às classificações estudantis e professorais. Como já mencionado 

anteriormente os documentos das escolas apresentaram-se incompletos nas 

informações relacionadas aos capitais econômico e cultural dos pais dos alunos. 

O quadro abaixo enumera alguns dados dos agentes pesquisados, como 

sexo, bairro onde mora, profissão do pai, profissão da mãe e a média do capital 

escolar adquirido.  

 

ALUNO SEXO BAIRRO PROFISSÃO PAI PROFISSÃO MÃE NOTA 

A01 F Velha Comerciante Comerciária 9,58 
A02 F Velha Empresário Comerciária 9,54 
A03 F Asilo Engenheiro Professora 9,46 
A04 F Velha Representante Secretária 9,27 
A05 M Velha T. Informática T. Enfermagem 9,27 
A06 F S. Weissbach Empresário Coord. R.H 8,89 
A07 M Velha Central Administrador Aposentada 8,81 
A08 M Velha Falecido T.Análises Clín. 8,70 
A09 F Velha Industriário Industriária 8,63 
A10 F Asilo T. Eletro-Eletrônica Representante 8,62 
A11 F Velha T. Têxtil Do lar 8,60 
A12 F Velha Comerciário Do lar 8,58 
A13 F Velha Func. Correios Doméstica 8,57 
A14 F Asilo Comerciante Estilista 8,52 
A15 M Velha Representante Do lar 8,50 
A16 F Passo Manso Comerciante Comerciária 8,38 
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A17 F Velha Empresário Empresária 8,30 
A18 M Velha Empresário Empresária 8,26 
A19 F Velha T. Eletrônica Aux. Financeiro 8,24 
A20 F Itoup Seca Arquiteto Administradora 8,22 
A21 M Velha Administrador Professora Furb 8,11 
A22 M Velha Comerciário Professora 8,07 
A23 F V.Nova Func. Público Func. Público 8,07 
A24 F Não informado Não informado Não informado 8,02 
A25 F Velha Comerciante Do lar 8,01 
A26 F Velha Comerciante Do lar 7,99 
A27 F Velha Não informado Bancária BB 7,96 
A28 F Velha Comerciante Aposentada 7,95 
A29 M Velha Empresário Do lar 7,85 
A30 F Velha Eletricista Faccionista 7,81 
A31 F Velha Representante Comerciaria 7,81 
A32 M Velha Comerciante Comerciante 7,78 
A33 F Asilo Não informado Não informado 7,77 
A34 F Velha Professor Não informado 7,72 
A35 F Velha Não informado Aux. Enfermagem 7,68 
A36 F Velha Empresário Empresária 7,68 
A37 F Velha Empresário Costureira 7,66 
A38 F Passo Manso Gráfico Secretária 7,65 
A39 F V. Central Industriário Do lar 7,64 
A40 F Não informado Não informado Não informado 7,58 
A41 M Não informado Não informado Não informado 7,51 
A42 F Velha Representante Professora C. Cast. 7,48 
A43 M Velha Consultor Vendas Escriturária 7,47 
A44 F Asilo Comerciante Comerciante 7,47 
A45 M Velha Comerciário Do lar 7,45 
A46 F Não informado Não informado Não informado 7,43 
A47 M Velha Não informado Funcionária pública 7,30 
A48 M Velha Representante Trainee 7,25 
A49 M Velha Policial Militar Cabeleireira 7,22 
A50 F Velha Representante Do lar 7,12 
A51 F Velha Advogado Advogada 7,12 
A52 M Velha Comerciante Aposentada 7,11 
A53 M Velha Central Professor Furb Recreadora PMB 7,06 
A54 M Asilo Professor PMB Industriária 7,00 
A55 M Passo Manso Empresário Do lar 6,90 
A56 M Velha Central Marinheiro Do lar 6,73 
A57 F Não informado Não informado Não informado 6,68 
A58 M Não informado Não informado Não informado 6,67 
A59 M Velha Industriário Do lar 6,66 
A60 M Velha Representante Comerciante 6,50 
A61 M Velha Corretor imóvel Professora 6,37 
A62 M Velha Func. Público Faccionista 6,35 
A63 M S. Weissbach Comerciante Não informado 6,29 
A64 M Não informado Não informado Não informado 6.24 
A65 M Não informado Não informado Não informado 6,22 
A66 M Não informado Não informado Não informado 6,22 
A67 M Velha Não informado Comerciária 6,12 
A68 M Velha Policial Militar Professora Música 6,10 
A69 M S. Weissbach Empresário Do lar 6,08 
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A70 M Asilo Industriário Esteticista 6,07 
A71 M Velha Aposentado Aposentada 5,96 
A72 M Passo Manso Não informado Não informado 5,77 
A73 M Asilo Industriário Industriária 5,72 
A74 F S. Weissbach Func. Público Do lar 5,71 
A75 F Velha Corretor imóvel Professora 5,48 
A76 F S. Weissbach Não informado Não informado 5,38 
A77 M Velha Industriário Comerciaria 5,28 

Quadro 08  - Agentes pesquisados em ordem crescente do capital escolar adquirido: Colégio Castelo 

O quadro a seguir demonstra a distribuição dos agentes pesquisados por 

gênero nas respectivas classes abstratas de análise. 

 

SEXO CLASSE ALTA CLASSE MÉDIA CLASSE BAIXA TOTAL 
FEMININO 18 18 4 40 

MASCULINO 7 11 19 37 
TOTAL 25 29 23 77 

Quadro 09  -  Agentes pesquisados por gênero e classe Colégio Castelo 

Foram pesquisados 77 agentes, entre eles 40 do sexo feminino e 37 do 

sexo masculino. A distribuição dos mesmos nas classes abstratas de análise 

acontece da seguinte forma: na classe alta e média, a maioria é do sexo feminino, e 

na classe baixa, a maioria é do sexo masculino. 

Em termos gerais, a maior concentração dos agentes está na classe média, 

com 37,66%, seguida da classe alta, com 32,47% e da baixa, com 29,87% dos 

agentes. 

O próximo quadro apresenta nas respectivas classes abstratas de análise a 

distribuição dos agentes pesquisados por bairro onde moram.  

 

 

BAIRRO CLASSE ALTA CLASSE MÉDIA CLASSE BAIXA 
Velha 16 20 9 
Asilo 3 3 3 

Salto Weissbach 1 2 3 
Velha Central 1 1 1 
Passo Manso 1   2 
Itoupava Seca 1     

Vila Nova 1     
Não informado 1 3 5 

TOTAL 25 29 23 
Quadro 10  - Agentes pesquisados por bairro e classe Colégio Castelo 
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Com relação ao local (bairro) de origem, observa-se que 58,44% dos 

agentes são do bairro da Velha, 11,69% do bairro Asilo, 7,79% do Salto Weissbach, 

3,90% do bairro Velha Central, 3,90% do bairro Passo Manso, 1,30% do bairro 

Itoupava Seca, 1,30% Vila Nova, sendo que 11,68% não informaram seus locais de 

residência. 

A seguir enumeram-se as profissões dos pais dos agentes pesquisados por 

classe abstrata de análise. 

 

PROFISSÃO PAI CLASSE ALTA CLASSE MÉDIA CLASSE BAIXA  
Comerciante 4 5 1 
Empresário 4 3 2 
Engenheiro 1     

Representante 2 4 1 
Técnico informática 1     

Administrador 2     
Industriário 1 1 4 

Técnico eletrônico 2     
Técnico têxtil 1     
Comerciário 2 1   

Funcionário público 2   2 
Arquiteto 1     
Eletricista   1   
Professor   3   
Gráfico   1   

Consultor Vendas   1   
Policial Militar   1 1 

Advogado   1   
Marinheiro     1 

Corretor imóveis     2 
Aposentado     1 

Não informado 1 7 8 
Falecido 1     
TOTAL 25 29 23 

Quadro 11  - Profissão do pai dos agentes pesquisados por classe Colégio Castelo 

Com relação à profissão dos pais, observam-se na classe alta profissões 

liberais, tais como: comerciantes (4), empresários (4), representantes (2). E outras 

profissões que nesse caso são distintas da classe, tais como: engenheiro (1), técnico 

de informática (1), administrador (2), técnico de eletrônica (2), técnico têxtil (1), 

arquiteto (1). 

Na classe média também se observam profissões liberais, sendo a maior 

ocorrência de comerciantes (5), representantes (4), empresários (3), e as distintas 
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dessa classe são: professor (3), eletricista (1), gráfico (1), consultor de vendas (1), 

advogado (1). 

Na classe baixa percebe-se a menor ocorrência de profissões liberais, 

comerciante (1), empresário (2), representante (1) e maior ocorrência para 

profissões menos qualificadas, industriários (4), funcionário público (2), policial militar 

(1). As profissões distintas, nessa classe são: marinheiro (1), corretor de imóveis (2). 

3.2 ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEDRO II 

Na continuidade são apresentados os dados obtidos na Escola de 

Educação Básica Pedro II. 

O quadro abaixo enumera alguns dados dos agentes pesquisados como 

sexo, bairro onde mora, profissão do pai, profissão da mãe e a média do capital 

escolar adquirido.  

 

ALUNO SEXO BAIRRO PROFISSÃO PAI PROFISSÃO MÃE NOTA 
B01 M Ribeirão Fresco Autônomo Cabeleireira 8,77 
B02 F Ponta Aguda Industriário Técnica de lab.   8,55 
B03 F Velha Topógrafo Professora 8,22 
B04 M Velha Gerente Admin. Do lar 8,16 
B05 F J. Blumenau Corretor Seguros Do lar 8,05 
B06 F Ponta Aguda Gerente Seguros Secretária 8,00 
B07 M Garcia Segurança Secretária 8,00 
B08 M J. Blumenau Não informado Não informado 7,88 
B09 F Itoupavazinha Segurança Cabeleireira 7,83 
B10 F Velha Desempregado Aposentada 7,83 
B11 M Velha Não informado  Não informado  7,77 
B12 M Garcia Alfaiate Comerciária 7,72 
B13 M Ponta Aguda Aposentado Costureira 7,66 
B14 F Bela Vista Não informado Não informado 7,55 
B15 F Garcia Mestre obras Secretária 7,50 
B16 F Centro Gerente Admin. Coord. Telemark. 7,44 
B17 M Bela Vista Gerente Admin. Cabeleireira 7,44 
B18 M Garcia Metalúrgico Industriária 7,38 
B19 M Ponta Aguda Industriário Aux. Cozinha 7,33 
B20 M J. Blumenau Não informado Não informado 7,33 
B21 M Ponta Aguda Aposentado Falecida 7,21 
B22 M Garcia Desempregado Téc. Enfermagem 7,11 
B23 F Velha Micro-empresário  Micro-empresária 7,00 
B24 F Asilo Moto-boy Secretária 7,00 
B25 M Ribeirão Fresco Não informado Téc. Enfermagem 6,88 
B26 F Ponta Aguda Falecido Comerciária 6,77 
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B27 M Asilo Afastado INSS Do lar 6,72 
B28 F Vorstadt Aposentado Do lar 6,72 
B29 F J. Blumenau Industriário Costureira 6,58 
B30 F Ponta Aguda Representante  Costureira 6,58 
B31 F Fortaleza           Mototrista Do lar 6,55 
B32 F Ponta Aguda Mecânico Do lar 6,50 
B33 M Garcia Gerente Admin. Do lar 6,33 
B34 F J. Blumenau Autônomo Costureira 6,16 
B35 F Ponta Aguda Pedreiro  Doméstica 6,13 
B36 F Velha Motorista Falecida 6,05 
B37 M Gaspar Falecido Costureira 6,04 
B38 F J. Blumenau Não informado Não informado 6,00 
B39 F Progresso Aposentado Babá 5,95 
B40 F Ponta aguda Desempregado Cabeleireira 5,94 
B41 F Garcia Mecânico Secretária 5,88 
B42 M Ribeirão fresco Mecânico Comerciária 5,83 
B43 F Asilo Não informado Industriária 5,41 
B44 F Ponta Aguda Não informado Do lar 5,41 
B45 M Ponta Aguda Borracheiro Comerciária 5,34 
B46 F Progresso Segurança Desempregada 5,32 
B47 M Ponta Aguda Não informado Não informado 5,22 
B48 F Garcia Não informado Falecida 4,30 
B49 M Ponta Aguda Sossegado Não informado 4,26 
B50 M Ponta Aguda Comerciário Do lar 4,13 
B51 F Ponta Aguda Pedreiro Industriária 3,78 
B52 M Não informado Não informado  Não informado 2,81 

Quadro 12  - Agentes pesquisados em ordem crescente do capital escolar adquirido – E.E.B. Pedro ii 

O quadro abaixo demonstra a distribuição dos agentes pesquisados por 

gênero nas respectivas classes abstratas de análise. 

 

SEXO CLASSE ALTA CLASSE MÉDIA  CLASSE BAIXA TOTAL 
FEMININO 4 7 18 29 

MASCULINO 3 10 10 23 
TOTAL 7 17 28 52 

Quadro 13  - Agentes pesquisados por gênero e classe E.E.B. Pedro II 

Os agentes pesquisados foram 52, entre ele, 29 do sexo feminino e 23 do 

sexo masculino. A distribuição dos mesmos com relação ao gênero nas classes 

abstratas de análise acontece de forma mais homogênea, entre as classes alta e 

média, sendo que na classe baixa a maioria é do sexo feminino. 

Em temos gerais, a maior concentração dos agentes encontra-se na classe 

baixa, com 53,85%, seguidas da classe média, com 32,69% e da alta, com 13,46%. 
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O próximo quadro apresenta a distribuição dos agentes pesquisados por 

bairro onde moram nas respectivas classes abstratas de análise. 

 

BAIRRO CLASSE ALTA CLASSE MÉDIA CLASSE BAIXA TOTAL 
Ribeirão Fresco 1   2 3 

Ponta Aguda 2 3 11 16 
Velha 2 3 1 6 

Jardim Blumenau 1 2 3 6 
Garcia 1 4 3 8 

Itoupavazinha   1   1 
Bela Vista   2   2 

Centro   1   1 
Asilo   1 2 3 

Progresso     2 2 
Gaspar     1 1 
Vorstadt     1 1 
Fortaleza     1 1 

Não informado     1 1 
TOTAL 7 17 28 52 

Quadro 14  - Agentes pesquisados por bairro e classe  E.E.B PEDRO II 

Com relação ao local (bairro) de origem, observa-se: 30,77% são do bairro 

Ponta Aguda, 15,39% do bairro Garcia, 11,54% do bairro Velha, 11,54% do bairro 

Jardim Blumenau, 5,77% do bairro Ribeirão Fresco, 5,77% do bairro Asilo, 3,85% do 

bairro Bela Vista, 3,85% do bairro Progresso, e 1,92% dos bairros Itoupavazinha, 

Centro, Vorstadt, Fortaleza respectivamente, 1,92% da cidade vizinha de Gaspar e 

1,92% não informaram seus locais de residência. 

A seguir enumeram-se as profissões dos pais dos agentes pesquisados por 

classe abstrata de análise. 

 

PROFISSÃO PAI CLASSE ALTA CLASSE MÉDIA CLASSE BAIXA  TOTAL 
Autônomo 1   1 2 
Industriário 1 1 1 3 
Topógrafo 1     1 

Gerente adm. 1 1 1 3 
Corretor Seguros 2 1   3 

Segurança 1 1 1 3 
Alfaiate   1   1 

Mestre de obras   1   1 
Metalúrgico   1   1 

Micro empresário   1   1 
Moto-boy   1   1 

Representante     1 1 
Afastado INSS     1 1 
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Mecânico     3 3 
Motorista     2 2 
Pedreiro     2 2 

Borracheiro     1 1 
Comerciário     1 1 
Aposentado   2 2 4 

Falecido     2 2 
Não informado   4 7 11 

Sossegado     1 1 
Desempregado   2 1 3 

TOTAL 7 17 28 52 
Quadro 15  - Profissão do pai dos agentes pesquisados por classe E. E. B. Pedro II 

 

Na profissão dos pais observam-se as maiores ocorrências para 

industriários (3), gerente administrativo (3), corretor de seguros (3), segurança (3) 

mecânico (3), e praticamente a ausência de profissionais liberais. Constata-se que 

as profissões dos pais dos agentes pesquisados na Escola de Educação Básica 

Pedro II são menos qualificadas, se comparadas às profissões dos pais dos agentes 

pesquisados no Colégio Castelo. 

3.3 ESTRATÉGIAS DAS FAMÌLIAS 

Como se dá a reprodução e a distribuição do capital escolar nas instituições 

escolares pesquisadas? 

A reprodução da estrutura do capital cultural se dá na relação entre as 
estratégias das famílias e a lógica específica na instituição escolar. 
(BOURDIEU,1996, p. 35). 

No caso dos agentes do Colégio Castelo, pode-se afirmar que as famílias 

possuem estratégias definidas, a começar pela escolha da escola privada, e o 

investimento econômico, na aquisição do capital cultural, já constitui uma 

diferenciação. Conforme Bourdieu (1996), as famílias escolhem uma instituição para 

seus filhos com razoabilidade, ou seja, não com o pleno conhecimento de causa ou 

consciência. Utilizam-se do senso prático (habitus), ou da arte de antecipar o futuro 

do jogo inscrito, em esboço no estado atual do jogo.  

As famílias são corpos (corporate bodies) animados por uma espécie de 
conatus, no sentido Spinoza, isto é, uma tendência a perpetuar seu ser 
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social com todos os poderes e privilégios que é à base das estratégias de 
reprodução [...]. (BOURDIEU, 1996, p. 35-36). 

Mudando o foco para os agentes da Escola de Educação Básica Pedro II, 

pode-se dizer que as famílias também possuem estratégias definidas pela escolha 

da escola. Embora seja uma escola pública, está localizada em região nobre, no 

centro da cidade, próxima à grande maioria das escolas privadas, o que lhe confere 

outro status no campo educacional e, conseqüentemente, ao aluno também. 

Outras informações obtidas nessa pesquisa, como o fato de a casa de 

moradia ser própria, de possuírem outra casa (sítio, praia), os tipos de pratos 

favoritos citados, compõem um conjunto de dados sobre o qual, por hipótese, pode-

se dizer que a maior concentração do capital econômico está na classe abstrata 

média, das duas escolas pesquisadas. Portanto, a distribuição do capital escolar nas 

instituições demonstra, pela estratificação social, a existência de diferenças e até de 

oposições. 

Dados obtidos através dos questionários aplicados, revelam para a pergunta 

qual a sua comida favorita, que os pratos citados pela classe abstrata média são 

muito mais elaborados e caros dos que os citados pelos estudantes agrupados nas 

classes abstratas alta e média, portanto neste estudo, os detentores do (suposto) 

maior capital econômico são os detentores do capital escolar adquirido médio, que 

aparentemente demonstram uma menor preocupação da conversão do capital 

econômico em cultural, ao passo que os detentores do maior capital escolar 

adquirido apresentam uma maior preocupação com a aquisição do capital cultural o 

que sugere uma estratégia de conversão, ascensão no campo escolar e futuramente 

no campo social. Nessa disputa, em que capital chama capital, pode-se dizer, pela 

profissão dos pais, que existe uma diferenciação na forma do próprio capital cultural, 

econômico e social das famílias pesquisadas. 

Sabe-se que a dinâmica da transmissão da herança cultural nas famílias se 

dá muito mais de forma indireta do que direta. E que essa herança cultural,  diferente 

nas diversas estratificações sociais, proporciona diferentes posições dos estudantes 

diante das coisas da escola e diante da cultura e, conseqüentemente, diferentes 

taxas de êxito escolar. 

Relacionando a profissão dos pais com o capital escolar adquirido dos 

agentes pesquisados, verifica-se empiricamente a função conservadora da escola 
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diante das diferenças culturais e sociais. Percebe-se uma hierarquia na transmissão 

da cultura, comandada pelas condições objetivas, traduzidas pela categoria sócio-

profissional dos pais e local de moradia. 

Os pais que se preocupam mais com a rentabilidade do capital escolar 

demonstram estratégias de conversão futura de capitais, principalmente de capital 

cultural herdado e adquirido, em capital econômico, visando à ascensão social em 

seus respectivos campos. Nesse caso, a escola funciona como chancela para 

legitimar a aquisição do capital cultural. 

A expressão “preocupação com a rentabilidade” sugere que isso não 

acontece de maneira consciente, mas sob a forma de disposições encarnadas 

(habitus), ou seja, uma interiorização das aspirações em conformidade com as 

condições objetivas. 

Para capturar a lógica segundo a qual opera a transmissão da herança 

cultural pelas famílias, seria necessário um aprofundamento dos estudos levando em 

conta a característica das famílias, instituições escolhidas anteriormente, nível 

cultural dos ascendentes e da família extensa. 

3.4 FORMAS DE CLASSIFICAÇÃO ESTUDANTIL 

Os mapas Apêndice B e C fornecem um panorama geral das classificações 

estudantis nas duas escolas. O espaço social foi construído levando em 

consideração a média do capital escolar adquirido. No eixo horizontal, aparecem os 

agentes pesquisados, em ordem crescente de média de capital escolar adquirido. No 

eixo vertical, aparecem as classificações estudantis (agrupadas conforme os 

domínios subjetivos de classificação – Quadro 06) e a quantidade de incidências que 

cada agente pesquisado apresentou. Nos casos em que o agente não apresentou 

nenhuma incidência de classificação, optou-se por deixar o quadro vazio. Além das 

classificações estudantis, o mapa apresenta as classificações expressas pelas 

professoras para cada agente pesquisado. 

 Pode-se dizer que os mapas apresentam uma topologia, ou seja, a posição 

dos agentes pesquisados no momento da pesquisa. Portanto, os mapas apresentam 
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o espaço escolar construído sobre a base de princípios de diferenciação, as formas 

de classificação, relacionadas ao capital escolar adquirido.  

Os agentes que ocupam posições vizinhas sugerem condições e 

condicionamentos semelhantes, logo, produzem práticas semelhantes. 

 Observando o Mapa das classificações, algumas informações se 

apresentam como respostas, são visíveis ao primeiro olhar, tais como: quais as 

classificações que distinguem as classes. 

Criou-se uma legenda para facilitar a leitura. Os quadros em cor rosa 

mostram as classificações para os estudantes da classe alta – “excelência escolar”; 

os quadros na cor azul mostram as classificações para os estudantes da classe 

média; os quadros na cor lilás mostram as classificações para os estudantes da 

classe baixa. As classificações expressas pelas professoras, que aparecem em fonte 

vermelha, são as que coincidem, nos sentido, com a classificação expressa pelos 

estudantes para cada agente pesquisado. 

O quadro abaixo tem a finalidade de explicar os significados de algumas 

classificações simbólicas expressas pelos estudantes. 

 

CLASSIFICAÇÃO SIGNIFICADO 
Caminhoneiro Ser invencível no jogo “queda de braço” 
Proeza O fato de deixar à mostra, quando senta, parte das nádegas, 

que eles chamam de “cofrinho”. A ação em si é chamada de 
proeza. 

Leite Ter pele branca 
P.C Ser simpatizante de tudo que diz respeito a computadores  - 

“personal computer” 
Ladrão Ter o hábito de roubar nos jogos de carta realizados no recreio 
Peixe O pai é comerciante de frutos do mar 
GOG Usar freqüentemente uma jaqueta com um bordado nas costas 

do rapper GOG - “Genival Oliveira Gonçalves”, com os dizeres 
“E o amor venceu a guerra”. O rapper GOG possui um 
diferencial em suas composições, pois não costuma usar 
palavrões. 
 

Cera Ser otário 
Banco Emprestar dinheiro 
Chinelo Ser caipira 

Quadro 16  – Classificações e significados 

Como mencionado anteriormente, as formas de classificação estudantil 

podem ser comparadas às formas primitivas de classificação de Durkheim e Mauss 



 49 

(1999), transmitidas na prática e pela prática, fora de toda intencionalidade 

pedagógica, pois possuem idéias organizadas de acordo com o modelo organizado 

pela sociedade. 

Pode-se dizer que cada classificação estudantil está ligada a um totem, 

como nas classificações primitivas, que determina o grupo, o parentesco, o lugar na 

sociedade, ligado ao universo simbólico construído socialmente. 

[...] cada grupo particular de indivíduos sob a influência de causas que 
ignoramos, passa a se sentir mais especialmente em relações com tais 
coisas que são atribuídas, de maneira geral, ao clã inteiro. (DURKHEIM e 
MAUSS, 1999, p. 190). 

Cada um dos totens, ou das formas de classificação, confere aos 

estudantes, delas portadoras, poderes simbólicos variados sobre diferentes espécies 

de coisas. Os esquemas de classificação compõem um sistema com fins 

especulativos de tornar compreensíveis e inteligíveis as relações. 

As formas de classificação estudantil se apresentam num sistema de 

noções hierarquizadas lógica e socialmente. De maneira geral, nesse estudo, 

percebe-se a hierarquização política e econômica das formas de classificação 

estudantil relacionadas principalmente ao capital escolar adquirido. À medida que 

este diminui, as classificações negativas invalidam as positivas, como por exemplo: 

gente grossa, maconheiro, folgado, criança, “Maria-vai-com-as-outras”, ladrão, entre 

outras, proporcionando aos seus detentores um baixo capital de representação. 

Quando o capital escolar adquirido é alto, as classificações negativas como CDF 

defeito, teimoso, certo demais, sugerem reforçar as classificações positivas, tais 

como: CDF e inteligente. 

Durkheim e Mauss mencionam que as classificações são obras de 

sentimento e não de idéias puras, portanto, quando um estudante expressa um 

atributo a outro estudante, ele está agindo a partir de um esquema lógico de 

percepção muito próprio, singular, mas ao mesmo tempo socialmente construído. As 

idéias e os sentimentos se entrelaçam nas operações de classificação que se dão 

sob forma de laços familiares ou como relações de subordinação econômica ou 

política. Afetam os sentimentos dos grupos, os quais nasceram de estados coletivos 

(afetivos) e manifestam afinidades sentimentais entre as coisas e os indivíduos, 

gerando classificações segundo tais afinidades. 
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Para os estudantes, o espaço escolar está diferenciado em tribos (sutis), 

cada qual com seu valor afetivo próprio. Sob a influência de sentimentos diversos, 

essas tribos se ligam a princípios especiais que as dotam de virtudes sui generis que 

a distinguem de qualquer outra. 

E é este valor emocional das noções que desempenha papel 
preponderante na maneira pela qual as idéias se aproximam ou se 
separam. É este o valor que serve de caráter dominante na classificação. 
[...] A classificação lógica é uma classificação de conceitos. Conceito é a 
noção de um grupo nitidamente determinado; os limites desse grupo 
podem ser marcados com precisão. A emoção, ao contrário é qualquer 
coisa de vago e de inconsistente. Sua influência contagiosa se irradia 
muito além do ponto em que se originou, estende-se a tudo quanto a 
cerca, sem que se possa dizer onde termina seu poder de propagação. Os 
estados de natureza emocional participam necessariamente do mesmo 
caráter. Não se pode dizer nem onde começam, nem onde acabam; 
perdem-se uns nos outros, misturam suas propriedades de tal maneira que 
não podem ser categorizados com rigor. Por outro lado, para poder marcar 
os limites de uma classe seria preciso ainda ter analisado os caracteres 
pelos quais se distinguem e se reconhecem os seres reunidos nesta 
classe. (DURKHEIM e MAUSS, 1999, p. 201- 202). 

O mecanismo social de apreensão do poder simbólico relacionado a cada 

classificação estudantil acontece pelo que Mauss (Apud, MONTAGNER, 2006) 

denominou “trabalho de taxonomia psicossociológico” em que as formas de 

classificação, apreendidas e incorporadas, são responsáveis pela ordenação do 

mundo escolar e pela criação das categorias de entendimento desse mundo. 

A sala de aula, sob a neutralidade escolar, sugere um ambiente 

perfeitamente homogêneo, que diante das influências afetivas, sentimentais, 

exercidas e recebidas se transforma num ambiente heterogêneo.  

As classificações estudantis se modelam sobre a organização social e 

escolar e funcionam como estrutura estruturante na medida em que são 

estruturadas.  

As classificações professorais observadas neste estudo, assim como no 

estudo de Bourdieu (1998), também são permeadas pelo hexis corporal. 

Observa-se, nos atributos expressos pelos professores, um sentimento de 

cuidado. Poucos atributos relacionados à aparência física são citados e existe a 

omissão da opinião em certos casos. Percebe-se que, além do conjunto de critérios 

difusos, observado nos estudos de Bourdieu (1998), a expressão do professor 

também é permeada de sentimentos que operam de forma sutil e eufemizada, como 

o medo. A omissão da opinião do professor, nessa pesquisa, foi esclarecida 
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informalmente pelo medo de represálias de alunos envolvidos em atividades ilícitas.  

Saber quais os sentimentos, suas razões e como operam na lógica do julgamento 

professoral são assuntos instigantes, que não serão contemplados neste trabalho. 

O julgamento professoral na escola particular coincide em 59,74% com a 

classificação expressa pelos alunos e em 10,38% com as duas classificações. Na 

escola pública, coincide em 44,23% com uma classificação expressa pelos alunos e 

em 3,84% com as duas classificações. 

Quando um estudante classifica seus colegas com os mesmos adjetivos, ou 

com adjetivos com o mesmo sentido com os quais ele é classificado, ele está 

automaticamente reconhecendo as taxinomias escolares do julgamento professoral, 

bem como os princípios e os critérios de classificação social. No sistema de ensino 

todos estabelecem classificações e todo mundo é classificado, sendo que os 

melhores classificados se tornam os melhores classificadores. 

Embora nos estudos de Bourdieu (1998) a origem social seja apontada 

como um dos critérios direcionadores para o julgamento professoral, no julgamento 

estudantil ela não é percebida como um critério tão aparente. Acredita-se que na 

faixa etária dos agentes pesquisados (adolescência) a noção da estratificação social 

ainda não esteja tão cristalizada.  No julgamento estudantil, o critério direcionador 

encontrado é o capital escolar adquirido, o qual é uma forma transformada do capital 

cultural. Portanto, o capital cultural (escolar) e as condutas relacionadas à escola 

comandam as formas de classificação estudantis. 

Enquanto no julgamento professoral o cuidado com as expressões é visível, 

no julgamento estudantil acontece o oposto. As classificações são inúmeras e não 

demonstram tanta preocupação com implicações políticas.  

A lógica do julgamento professoral parece ser uma lógica de oposição em 

relação ao capital escolar adquirido, na medida em que o rendimento escolar vai 

diminuindo os atributos se vão modificando e, de inteligente, estudioso, 

perfeccionista, passam a inseguro, introvertido, crítico, impaciente, irreverente, e 

seguem com despreocupado, indiferente, triste, faltoso e vulgar. Essa oposição no 

julgamento professoral faz transparecer uma hierarquia simbólica fundada nas 

condutas e posturas do estudante com relação às coisas da escola.  
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3.4.1 As formas de classificação por classe / escola 

Partindo do Mapa das classificações dos agentes pesquisados das duas 

escolas, que sugere a existência de forças opostas no espaço, e considerando o 

capital escolar adquirido, foram construídos os Mapas das classificações por classe, 

para dar continuidade à análise dos dados (Apêndice D).Foram listadas todas as 

classificações encontradas nas diferentes classes abstratas de análise. 

 A neográfica como metodologia permitiu a criatividade e o uso de cores 

para que a informação se revelasse em “imagem viva”. 

Novamente se criou uma legenda para facilitar a leitura visual. Quadros com 

o fundo de cor verde clara demonstram as classificações incidentes em todas as 

classes nas duas escolas, (querido, legal, gente boa, companheiro, sincero, alegre, 

bonito, quieto, tímido, chato, falador, nervoso). Fundo rosa claro demonstra as 

classificações incidentes na classe alta nas duas escolas (inteligente, CDF, exibido, 

Pati, bagunceiro). Fundo amarelo claro demonstra classificações incidentes na 

classe médias nas duas escolas (inteligente, bagunceiro, baixo). Fundo cinza claro 

demonstra as classificações incidentes na classe baixa nas duas escolas (sincero, 

punk, criança, folgado) e, finalmente, os quadros com fundo azul claro demonstram 

as classificações diferentes entre as duas escolas comparando-se as respectivas 

classes abstratas. 

3.4.2 Formas de classificação relacionadas a elementos observados 

Utilizando a mesma base do mapa anterior, desenvolveu-se uma relação da 

base empírica com a teoria, principalmente com o conceito de héxis corporal, e 

outras informações se revelaram. Esse mapa, Formas de classificação relacionadas 

a elementos observados das duas escolas (Apêndice E), mostra a complexidade 

com que se entrelaçam as características físicas, intelectuais e morais na 

composição do julgamento estudantil.  

Da mesma maneira, criou-se uma legenda para facilitar a leitura: os quadros 

com o fundo verde claro demonstram as classificações relacionadas ao 

comportamento dos agentes nas duas escolas, Os quadros com fundo rosa claro 

demonstram as classificações relacionadas à pré-disposição dos agentes nas duas 
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escolas (inteligente, CDF, desenha bem, dança mal, não sabe jogar). Os quadros 

com fundo amarelo claro demonstram classificações relacionadas à aparência física 

dos agentes nas duas escolas (bonito, nego, baixo, cabeludo, leite, grande, 

cabeludo, magro, dumbo, batata, loiro, bicha, feio, gordo, peitudo, cabelo curto, 

vesgo, preto). Os quadros com fundo cinza claro demonstram as classificações 

relacionadas ao estilo de vida dos agentes nas duas escolas (Pati, playboy, rico, 

estiloso, colono). Os quadros com fundo azul claro demonstram as classificações 

relacionadas à origem dos agentes nas duas escolas (polaco, Urussanga, gaúcho, 

Argentina, espanhola). Os quadros com fundo laranja demonstram as classificações 

relacionadas a comparações com animais nas duas escolas (bode, galinha, porco, 

chupim, peixe, garanhão, macaco). O quadro com fundo roxo demonstra uma 

classificação relacionada à comparação do agente com um personagem de TV 

(Raissa). Os quadros com fundo verde escuro demonstram classificações relacionas 

ao gosto dos agentes nas duas escolas (punk, Sérgio Reis, proeza, gosta de RAP, 

roqueiro, PC, caminhoneiro, maconheiro, GOG, goleiro). 

A escola, mais especificamente a sala de aula se constitui numa sociedade 

política, com indivíduos que têm em comum idéias, interesses e sentimentos. A 

princípio todos comungam do mesmo interesse, que é o de escolarizar-se, mas 

também se verifica o desenvolvimento de diferentes tipos de individualidades.  

Percebe-se que a maioria das classificações diz respeito ao comportamento 

dos agentes, o que comprova a existência de um meio moral. Toda forma de 

classificação estudantil que diz respeito ao comportamento é permeada por um 

sentimento moral. Sentimento moral no sentido de aproximação, encontro, de 

associação de idéias, interesses e sentimentos. O comportamento define o grau de 

adaptação do indivíduo ao corpo de regras morais estabelecido pela sociedade, o 

qual funciona como um organizador lógico das relações. A vida na sala de aula sofre 

a influência reguladora desse corpo de regras morais (habitus cultivado). Mas, 

pergunta-se: como surge esse corpo de regras? Qual a sua finalidade? 

O corpo de regras surge das necessidades mínimas para a boa convivência 

em sociedade (grupo); sistematizado, incorporado, age como um esquema lógico de 

ação e percepção. Esse esquema, chamado por Durkheim (1978) de moral 

doméstica, é formado, internalizado no indivíduo primeiramente na família. 

A educação do corpo de regras sociais é um campo de luta entre as famílias 

e as escolas. Embora os embates em busca do ideal de homem aconteçam no 
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cotidiano de maneira complexa, eufemizada e dinâmica, e a noção de ideal de 

homem seja sistematizada pelo próprio processo civilizatório, na prática desvelam-se 

as etapas que envolvem o processo e os mecanismos de conhecimento, 

reconhecimento e adaptação ao corpo de regras sociais. 

Nota-se que os instrumentos de percepção utilizados pelos estudantes para 

formarem seus sistemas de classificação, nas condições objetivas de existência, são 

trazidos do habitus primário, acrescidos de instrumentos adquiridos na 

escolarização.  

Considerando que as circunstâncias exteriores não são homogêneas, os 

movimentos que cada estudante executa, no ambiente (sala de aula), são em muitos 

momentos, estereotipados, ou seja, executados por todos dentro de uma mesma 

conformidade de conduta, e em outro, não. Pode-se dizer que nos relacionamentos 

no cotidiano escolar acontecem choques entre os diferentes tipos de 

individualidades.  

No momento em que o ser individual sobrepõe o ser social, está instalado 

um campo de lutas. 

Uma relação social será chamada de “luta” na medida em que a ação de 
um partido for orientada propositadamente a fim de satisfazer a vontade 
própria, prevalecendo contra a resistência de outros partidos ou de um 
outro partido. (WEBER, 1989, p. 71). 

A luta pelo capital escolar adquirido instala uma competição entre os 

estudantes, no espaço escolar, para alcançar maior rendimento. A competição nada 

mais é do que a luta pacífica, sem agressão física, na tentativa de obter o controle 

das oportunidades, vantagens e disposições necessárias para atingir o objetivo. 

Essa competição no espaço escolar é controlada pela autoridade do professor. A 

luta é resultado da crença e reproduz a crença, e ao mesmo tempo funciona como 

fonte de energia e atualização do jogo. 

Observa-se que os professores encontram muitas dificuldades nos 

relacionamentos com seus alunos no cotidiano, casos de indisciplina, violências, 

principalmente porque o grupo apresenta esses (des) encontros de habitus. Da 

mesma maneira, os próprios estudantes encontram dificuldades em seus 

relacionamentos no cotidiano escolar, principalmente na idade da adolescência. 
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Essas dificuldades se apresentam de inúmeras maneiras, algumas até bruscas e 

violentas, tanto no plano material quanto no simbólico. 

A necessidade de adaptação ao corpo de regras que lhes é exigida nada 

mais é do que a subordinação da individualidade, do controle das vontades. As 

disposições (habitus) adquiridas em cada posição ocupada implicam um 

ajustamento a essa posição. 

Bourdieu (1990, p.158) e Goffman (Apud, BOURDIEU, 1990, p.155) 

explicam esse ajustamento com a expressão sense of one’s place que, nas 

interações, leva as pessoas a se manterem “modestamente” em seu lugar, e os 

outros a “guardarem as distâncias” ou a “manterem sua posição”, a “não terem 

intimidades”. Esse sense of one’s place, mais as afinidades de habitus vividas, como 

simpatia ou antipatia, está na origem de todas as formas de cooptação, entre elas a 

amizade. 

Olhando por um outro viés, verifica-se que os atributos expressos pelos 

professores, neste trabalho, também em sua maioria dizem respeito ao 

comportamento. 

Portanto, a lógica da incorporação do habitus secundário segue a lógica da 

qual os estudantes são produto da classificação social e professoral. 

A escola, instituição de socialização secundária, é também um mercado 

simbólico que oferece os capitais simbólicos necessários para que se possa jogar o 

jogo da vida. Nela se aprende muito mais do que conteúdos para vivência na 

sociedade plural e diversa, aprende-se para o conhecimento e reconhecimento do 

jogo simbólico da vida em sociedade. Acontece gradativamente e, muito sutilmente, 

por intermédio da mediação do habitus escolar, que inculca esquemas de 

conhecimento e reconhecimento do capital escolar adquirido.  

Considerando o corpo de regras sociais como estrutura estruturante à 

medida que é estruturado, a própria classificação funciona como um sinalizador do 

posicionamento do agente no campo escolar e, por que não dizer, a própria 

classificação, quando negativa, funciona de maneira coercitiva. A coação sugere 

uma necessidade de adequação ao corpo de regras e conseqüentemente à sua 

incorporação. 

Os dados, quando submetidos à análise, revelam uma comprovação 

empírica dos princípios organizadores do sistema de classificação estudantil 

fortemente ligados ao conceito de hexis corporal de Bourdieu. As classificações 
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relacionadas ao comportamento dos agentes são as mais incidentes, e as que 

proporcionam um maior rendimento do capital social, seguidas das relacionadas com 

a aparência física dos agentes e de outras, como estilo de vida, origem e gostos. 

Cada classificação é um símbolo e está relacionada a um totem de 

pertencimento, portanto a representação do agente com relação ao totem forma um 

outro tipo de capital simbólico, que se constitui em vantagem social e funciona como 

“moeda” de troca no mercado escolar. Esse capital simbólico de representação, 

nesse microcosmo, está intimamente relacionado a um conjunto de fatores que 

fazem parte do corpo ou são visíveis nele, tais como capital econômico, capital 

cultural herdado, capital escolar adquirido e capital social. É como se a operação 

lógica de classificação ocorresse simultaneamente, levando em consideração todos 

os fatores acima associados à emoção e critérios de afinidades. 

As formas de classificação estudantis são, na prática, a representação 

objetiva e subjetiva das lutas simbólicas no espaço escolar, para imposição dos 

diferentes princípios de visão e de divisão como legítimos. 

O sistema de classificação estudantil como mercado simbólico pode ser 

comparado a uma bolsa de valores no mercado econômico. O posicionamento de 

cada aluno no Mapa das Classificações aparece como um indicador do desempenho 

das cotações de ações do mercado escolar no momento da pesquisa. Pode-se dizer 

que é um retrato do comportamento dos principais papéis negociados no mercado 

simbólico. A ação no mercado financeiro é o papel simbólico que é dado em garantia 

na troca pelo dinheiro. Na Bolsa de Valores Simbólica – Escola o atributo (forma de 

classificação) é a ação, que é dado em contrapartida pelo investimento do capital 

simbólico.  

As formas de classificação são ações simbólicas. Todos os estudantes 

possuem ações (trunfos), uns mais, outros menos. Agem e são agidos. Essas ações 

são negociadas conforme a necessidade de cada um, dependendo da estrutura, da 

forma do capital de cada um, das disponibilidades e disposições para investir. Pode-

se dizer que os estudantes, quando escolhem as ações a serem compradas na 

Bolsa de Valores Simbólica – Escola, escolhem as que ocupam posições homólogas 

à posição que eles ocupam no espaço social. Assim como no mercado econômico, 

no mercado escolar existem as ações menos disputadas e as mais disputadas.  As 

ações menos disputadas, maioria no mercado e que representam um percentual 

menor do capital que circula na Bolsa de Valores Simbólica - Escola, pertencem à 
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maioria dos alunos, e são negociadas por mecanismos ligados ao sistema de 

classificação estudantil no mercado primário. Os efeitos da compra dessas ações 

são sentidos diretamente pelo aluno como se não passassem pela escola. As ações 

mais disputadas são negociadas diretamente na Bolsa de Valores Simbólica – 

Escola pelo operador que é o professor, e rendem direitos e proventos 

(conhecimento, títulos, aceitação social, adequação às regras sociais). Como no 

mercado econômico, na Bolsa de Valores Simbólica - Escola pode-se denominar de 

estratégias de investimento simbólico ações que visam conservar e aumentar o 

capital de reconhecimento. Trata-se de estratégias cujo objetivo é reproduzir 

esquemas de percepção e apreciação mais favoráveis às suas propriedades, e 

produzir ações capazes de serem apreciadas favoravelmente segundo essas 

categorias. 

Os esquemas de percepção e ação interiorizados podem se distinguir em 

dois componentes: o ethos, que são os princípios ou valores em estado prático e o 

hexis corporal, que são as posturas, disposições do corpo, relações ao corpo, 

interiorizadas inconscientemente pelo indivíduo ao longo de sua história. O ethos 

está ligado ao corpo de regras moral e à ética na forma teórica, e o hexis, em sua 

construção histórica, está ligado também à moda. Essa reflexão será retomada 

posteriormente, quando da apresentação dos desenhos dos agentes pesquisados. 

Portanto, verifica-se que as escolhas feitas pelos agentes são sempre orientadas 

pelos habitus, que funciona como um operador lógico. 

Como ilustração da construção histórica dos sistemas de classificação 

estudantis, utiliza-se a literatura brasileira, com fragmentos da obra de Raul Pompéia 

(1988, p. 51-53), “O Ateneu”, relato do cotidiano escolar de alunos internos, e as 

figuras dos agentes pesquisados obtidos na atividade de percepção utilizando o 

desenho. 

 

 

“Os companheiros de classe eram cerca de vinte; uma variedade de tipos que 

me divertia. O Gualtério, miúdo, redondo de costas, cabelos revoltos, motilidade 

brusca e caretas de símio – palhaço dos outros, como dizia o professor;[...] 
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Figura 03  - Desenho feito para o estudante B49. 

 

[...] o Nascimento, o bicanca, alongado por um modelo geral de pelicano, 

nariz esbelto curvo e largo como uma foice; [...] 

 

 
Figura 04  - Desenho feito para o estudante A71. 

[...] o Álvares, moreno, cenho carregado, cabeleira espessa e intonsa de vate 

de taverna, violento e estúpido, que Mânlio atormentava, designando-o para o mister 

das plataformas de bonde, com a chapa numerada dos recebedores, mais leve de 

carregar que a responsabilidade dos estudos; [...]  
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Figura 5  - Desenho feito para o estudante A47. 

[...] o Almeidinha, claro, translúcido, rosto de menina, faces de um rosa 

doentio, que se levantava para ir à pedra com um vagar lânguido de 

convalescente;[...] 

  

 

 
Figura 06  - Desenho feito para estudante A26. 
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[...] o Maurílio, nervoso, insofrido, fortíssimo em tabuada: cinco vezes três, 

vezes dois, noves fora, vezes sete? ... lá estava Maurílio, trêmulo, sacudindo no ar o 

dedinho esperto... olhos fúlgidos no rosto moreno, marcado por uma pinta na 

testa;[...] 

 

 
Figura 07  - Desenho feito para o estudante A07. 

 [...] o Negrão, de ventas acesas, lábios inquietos, fisionomia agreste de 

cabra, canhoto e anguloso, incapaz de ficar sentado três minutos, sempre à mesa do 

professor e sempre enxotado, debulhando um risinho de pouca vergonha, fazendo 

agrados ao mestre, chamando-lhe bonzinho, aventurando a todo ensejo uma 

tentativa de abraço que Mânlio repelia, precavido de confianças; [...]  

 
Figura 08  - Desenho feito para o estudante A32. 
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[...] Batista Carlos, raça de bugre, válido, de má cara, coçando-se muito, 

como se o incomodasse a roupa do corpo, alheio às coisas da aula, como se não 

tivesse nada com aquilo, espreitando apenas o professor para aproveitar as 

distrações e ferir a orelha aos vizinhos com uma seta de papel dobrado. Às  vezes a 

seta do bugre ricochetava até a mesa de Mânlio. Sensação; suspendiam-se os 

trabalhos; rigoroso inquérito. Em vão, que os partistas temiam-no e ele era matreiro 

e sonso para disfarçar. 

 Dignos de nota havia ainda o Cruz, tímido, enfiado, sempre de orelha em pé, 

olhar covarde de quem foi criado a pancadas, aferrado aos livros, forte em doutrina 

cristã, fácil como um despertador para desfechar as lições de cor, perro com uma 

cravelha para ceder uma idéia por conta própria;[...]  

[...] o Sanches, finalmente, grande, um pouco mais moço que o venerando 

Rebelo, primeiro da classe, muito inteligente, vencido apenas por Maurílio na 

especialidade dos noves fora vezes tanto, cuidadoso dos exercícios, êmulo do Cruz 

na doutrina, sem competidor na análise, no desenho linear, na cosmografia. 

 

 

 
Figura 09  - Desenho feito para o estudante A01. 

Aquele é o Malheiro, um grande em ginástica, [...] forte como um touro, 

todos o temem. 
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Figura 10  - Desenho feito para o estudante B06. 

 Ribas, [...] feio, coitadinho! Como tudo, mas uma pérola. É a mansidão em 

pessoa. Primeira voz do Orfeão, uma vozinha de moça que o diretor adora. É 

estudioso é protegido. Faz a vida cantando como os serafins. Uma pérola! 

 

 
Figura 11  - Desenho feito para o estudante B27. 

 O resto, uma cambadinha indistinta, adormentados nos últimos bancos, 

confundidos na sombra preguiçosa do fundo da sala. 



 63 

As formas de classificação estudantis, palhaço, bicanca, cabeleira espessa, 

claro, translúcido, fortíssimo em tabuada, negrão, primeiro da classe, grande em 

ginástica, feio, entre outras descritas em “O Ateneu”, representam as lutas 

simbólicas no espaço escolar, para imposição dos diferentes princípios de visão e de 

divisão como legítimos. 

Da mesma maneira, as figuras acima deixam transparecer como os 

esquemas de percepção e ação interiorizados nos diferentes agentes funcionam na 

prática. Cada qual com seus trunfos, princípios, valores e condutas relacionadas ao 

corpo, resultado de suas próprias construções históricas. 

3.4.3 Análise dos perfis das classificações 

 A análise dos perfis constitui outra etapa do tratamento dos dados, dentro da 

metodologia utilizada. No fichário-imagem, construído em papel cartão, cada perfil é 

a representação material e independente de cada classificação estudantil 

apresentada no Mapa das Classificações (Apêndice F). Partiu-se do inventário dos 

perfis das classificações em desordem, para a observação, a fim de reagrupá-los. 

Essa observação constitui-se na percepção visual (espacial) de cada perfil, a fim de 

simplificar. As possibilidades de construção e reconstrução apresentaram-se 

numerosas. Nesse momento da simplificação não se levou em conta o apelo às 

palavras, a natureza dos conceitos das classificações para descobrir a ordem 

específica. A simplificação dependeu apenas de números e da forma dos perfis. 

A etapa seguinte compreendeu a interpretação dos perfis para encontrar 

similitudes, particularidades e seus significados. Nesse momento levou-se em 

consideração a significação de cada linha, perfil. 

Delimitou-se a análise dos perfis das classificações a dois agrupamentos 

para cada instituição pesquisada, que resultaram em imagens simplificadas. 

O reagrupamento dos perfis foi realizado objetivando a informação interna, 

ou seja, as relações que a imagem revela e a informação externa, ou seja, as 

relações que a informação interna entretém com as demais coisas. Considerando a 

informação como uma relação que pode ser estabelecida entre elementos 

(classificações), subconjuntos (determinada classe abstrata) e conjuntos (todas as 

classes abstratas), chegou-se ao nível do conjunto de informação. 
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3.4.3.1 Colégio Castelo 

• 1º agrupamento de perfis (legal, querido e gente boa). 

Os perfis acima apresentam individualmente uma informação interna. Pode-

se dizer que são as classificações mais igualmente distribuídas, pois aparecem em 

todas as classes abstratas de análise, ou seja, independente do montante do capital 

escolar adquirido de cada agente. A classificação legal aparece para todos os 

agentes, exceto para o agente A05. A freqüência máxima observada para essa 

classificação foi 18, para o agente A71. A classificação querido, aparece para todos 

os agentes, exceto para os agentes A52, A64, A69, A70, A71, A73. A freqüência 

máxima observada para essa classificação foi 20, para o agente A39. A classificação 

gente boa também aparece para todos os agentes, exceto para os agentes A02, 

A03, A10, A13, A20, A24, A28, A30, A32, A33, A35, A40, A47, A57, A62, A67. A 

freqüência máxima observada para essa classificação foi 13, para o agente A49. 

A informação externa que os perfis - imagens apresentam, ou seja, a 

relação de conjunto, nesta base empírica, considerando um esquema lógico de ação 

e percepção, sugere uma hierarquia dessas classificações. A classificação legal 

atribuída para a maioria dos agentes expressa uma qualidade comum, de uso quase 

automático, sem muita representação de distinção. Pode-se dizer que esse nível 

hierárquico de classificação é puramente político. Quando se classifica alguém como 

legal, está-se exercitando a habilidade de agir entre as relações sociais, sem 

comprometimentos. A classificação querido acontece na prática como um outro nível 

hierárquico que, embora também tenha um cunho político, sugere outros critérios de 

enquadramento ou pertencimento, tais como: sentimentos ligados a afetividade, 

amizade e simpatia. Já a classificação gente boa, além de apresentar os níveis 

hierárquicos acima, cunho político e sentimental, sugere um outro nível sutil de 

distinção ligado à solidariedade e cumplicidade. 

• 2º agrupamento de perfis (inteligente, CDF, CDF defeito, perfeccionista, 

certo demais, teimoso).  

Os perfis – imagens acima, individualmente, como informação interna 

apresentam as classificações que distinguem a classe alta, ou seja, estão 
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relacionadas ao montante do capital escolar adquirido de cada agente. A 

classificação inteligente aparece somente para alguns agentes da classe abstrata 

alta, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A19, A20, 

A21, A23 e para raros agentes da classe abstrata média, A27, A33. A freqüência 

máxima observada para essa classificação foi 13, para o agente A01, detentor do 

maior montante de capital escolar adquirido. A classificação CDF aparece em todas 

as classes abstratas de análise, mais concentrada na classe alta, A01, A02, A03, 

A04, A05, A06, A07, A11, A13, A14, A23, com freqüência máxima observada, 15 

para o agente A03. Na classe média aparece nos agentes A34, e A47, e na classe 

baixa nos agentes A62, A67, A71, A73, A75.  A classificação CDF (defeito) aparece 

somente na classe abstrata alta nos agentes A03, A04, A05, A07, A10, A11, A12, 

A15, A23, sendo a freqüência máxima observada 8 para o agente A04. A 

classificação perfeccionista aparece somente para o agente A04 com freqüência 

observada 4, A classificação certo demais aparece para os agentes A01, A13, A25, 

com freqüência máxima observada 5. A classificação teimoso aparece  para os 

agentes A01, A02, A11, A12, A14, A37, A40, A76, com freqüência máxima 

observada 8 para o agente A01. 

A informação externa apresentada por esse agrupamento é de que essas  

classificações se relacionam com o montante do capital escolar adquirido  e entre si. 

A classificação CDF está diretamente relacionada com a classificação inteligente. A 

classificação CDF (defeito) sugere um reforço à classificação CDF. Outras 

classificações como perfeccionista, certo demais, também se relacionam com as 

demais por aparecerem somente para agentes com alto capital escolar adquirido. 

Embora a classificação, teimoso tenha aparecido poucas vezes, a incidência é maior 

na classe abstrata alta, o que a associa diretamente às classificações anteriores. 

Portanto, nesse agrupamento percebem-se as particularidades das classificações 

ocorridas na classe abstrata alta. O esquema de percepção e ação nesse 

agrupamento difere do anterior com relação aos critérios de pertencimento, nesse 

caso, especificamente, o montante do capital escolar adquirido (classes), as pré-

disposições existentes para as coisas da escola (inteligência) e as condutas 

associadas ao alto rendimento escolar (ser CDF, perfeccionista, certo demais e 

teimoso). 
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3.4.3.2 Escola de Educação Básica Pedro II 

• 1º agrupamento de perfis (legal, querido e gente boa). 

As informações internas apresentadas por esse agrupamento coincidem 

com a descrição do Colégio Castelo. A classificação legal aparece para todos os 

agentes. A freqüência máxima observada para essa classificação foi 22, para o 

agente B20. A classificação querido aparece para todos os agentes, exceto para os 

agentes B01, B04, B18, B27, B33, B37. A freqüência máxima observada para essa 

classificação foi 19, para o agente  B32. A classificação gente boa também aparece 

para todos os agentes, exceto para os agentes B02, B03, B11, B19, B21, B22, B24, 

B29, B43. A freqüência máxima observada para essa classificação foi 9, para o 

agente B08. 

A informação externa que os perfis apresentam, ou seja, a relação de 

conjunto, nessa base empírica, também é similar à descrita para o Colégio Castelo  

• 2º agrupamento de perfis (inteligente, CDF, CDF defeito, exibido,bobo, 

criança).  

Os perfis acima, individualmente, como informação interna apresentam as 

classificações que distinguem a classe alta, ou seja, estão relacionadas ao montante 

do capital escolar adquirido de cada agente. A classificação inteligente, nessa 

instituição aparece em todas as classes abstratas. Na classe alta para os agentes 

B01, B03, B04, B05, na classe média para os agentes B08, B09, B11, B12, B17, 

B18, B19, B20, B21, B24, e na classe baixa para os agentes, B28, B42 e B50. A 

freqüência máxima observada para essa classificação foi 8, para o agente B03. A 

classificação CDF aparece em todas as classes abstratas de análise, mais 

concentrada na classe alta, para os agentes B01, B02, B03, B04 B07, sendo 24 a 

freqüência máxima observada para o agente B01. Na classe média aparece nos 

agentes B11, B13, B18, B19, B21 e B24, e na classe baixa, no agente B41.  A 

classificação CDF (defeito) aparece somente na classe abstrata alta no agente B07, 

com a freqüência observada 6. A classificação exibido também  aparece em todas 

as  classes abstratas, na alta para os agentes B01, B04, B05, B06, na classe média 

para os agentes B14, B18, B22, na classe baixa para o agente B38. A freqüência 
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máxima observada foi 11 para o agente B01. A classificação bobo aparece em todas 

as classes, na alta para os agentes B01, B04, na classe média para os agentes B22 

e B24 e na classe baixa para os agentes B40 e B42, sendo 11 a freqüência máxima 

observada para o agente B01. A classificação criança aparece em todas as classes 

abstratas, na classe alta para o agente B03, na classe média  para o agente B17, na 

classe baixa para o agente B42, com freqüência máxima observada 9 para o agente 

B03. 

A informação externa que esse agrupamento apresenta é a de que essas 

classificações se relacionam com o montante do capital escolar adquirido   e entre si. 

A classificação CDF está diretamente relacionada com a classificação inteligente. A 

classificação CDF (defeito) sugere um reforço à classificação CDF. Outras 

classificações como exibido, bobo, criança, também se relacionam às demais por 

aparecerem com freqüência máxima para agentes com alto capital escolar adquirido. 

Portanto, nesse agrupamento percebem-se as particularidades das classificações 

ocorridas na classe abstrata alta. O esquema de percepção e ação nesse 

agrupamento difere do anterior com relação aos critérios de pertencimento, nesse 

caso especificamente, o montante do capital escolar adquirido (classes), as pré-

disposições existentes para as coisas da escola (inteligência), e a conduta associada 

ao alto rendimento escolar (ser CDF) e nessa instituição em particular, com atributos 

negativos (exibido, bobo e criança) que sugerem serem classificações reforçadoras 

dos atributos positivos. Pode-se por hipótese pensar nos atributos negativos como 

expressões emitidas por estudantes pertencentes ao grupo da contracultura escolar, 

que pela denegação reconhecem a importância da aquisição do capital escolar. 

Comparando as duas instituições, verifica-se que as lógicas diferem sob os 

seguintes aspectos: na instituição particular, as classificações que assumem o papel 

de reforçadoras das pré-disposições necessárias ao alto rendimento escolar podem 

ser consideradas relativamente positivas (perfeccionista, certo demais e teimoso) 

comparadas às da instituição pública (exibido, bobo e criança). Na instituição 

pública, a classificação inteligente permeia todas as classes abstratas de análise, ao 

passo que na instituição privada, não. Os dados indicam uma combinação sutilmente 

diferenciada de disposições, crenças e valores entre as duas instituições.  
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3.4.4 Análise dos espelhos de classe 

Os espelhos de classe são mapas nos quais os professores registram as 

localizações dos alunos dentro da sala de aula. Normalmente é afixado na parede 

da sala de aula servindo de espelho, modelo, para os alunos e de controle para os 

professores. Algumas escolas utilizam a fotografia dos alunos no espelho de classe 

para facilitar a visualização e o controle para os professores. 

Essas localizações funcionais, no espaço escolar (BELTRÃO, 2000), na 

prática costumam ser decididas pelos professores, com o propósito de manter a 

ordem, disciplina e melhorar a aprendizagem. 

Embora os alunos não gostem dessa imposição, porque por vontade própria 

ocupariam lugares próximos dos amigos mais chegados, com os quais tivessem 

mais afinidades, acabam acatando a ordem. 

 

 

- Como ficam dispostos os lugares na sala de aula? Tem espelho de classe? Você pode 

ficar onde quer? Ou apenas até o professor trocar o seu lugar? Bem, na primeira semana 

de aula a gente fica onde quer... 

Daí os professores vêem as panelinhas que se formaram, e na segunda feira já separam 

e misturam todas elas, gerando confusão na sala toda. Então, as pessoas, longe de seus 

amiguinhos, começam a conversar com quem está mais perto: membros de outra 

panelinha. Esse pequeno fato gera duas outras confusões: primeiro, os professores 

precisam mudar todo mundo de lugar novamente, porque todo mundo fez novos 

amiguinhos, segundo, as panelinhas acabam brigando entre si, por causa do “Se você é 

nossa amiga, por que estava conversando com elas?”. 

Daí fica nisso até o final do ano. Todo mundo discutindo entre si, os professores 

reclamando que nenhum espelho dá certo e que essa é a pior sala que ele dá aula, e etc, 

etc, etc. (Serena). 

- Lá na escola a gente sentava no lugar que quisesse mas com a conversa, resolveram 

separar cada um para um lado e fizeram o mapa. Mas a gente aproveita a brecha que 

nem todos os professores têm o mapa ou não sabem o nosso lugar aí a gente troca, às 

vezes.(Nika) 

Quadro 17  - Bate-papo entre adolescentes capturado em sítio virtual (FERA, 2006) 
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Sob a perspectiva da representação teatral de Goffman (1983), compara-se 

a sala de aula ao elemento cenário, do palco social, onde cada estudante representa 

seus diversos papéis, num verdadeiro exercício prático de construção de suas 

identidades, em conformidade com a situação. Esses atores sociais em constante 

interação consigo mesmos e com os outros, através da comunicação, são 

mediatizados pela capacidade interpretativa do universo simbólico em que se 

inserem. Essa interpretação é efetuada a partir da informação social que o indivíduo 

detém, e da maneira como a vai gerir no decurso da situação.  

A ação do professor de separar “as panelinhas” em sala de aula acaba 

promovendo novos (des) encontros, novas interações, podendo surtir um efeito 

contrário ao desejado inicialmente pelo professor; ao invés de silêncio, disciplina e 

potencialização do aprendizado, podem ocorrer conversas, barulhos e intrigas. 

Relacionando a localização, “lugar” do aluno em sala de aula, “espaço 

físico”, à “posição”, espaço simbólico, ocupado no campo escolar, pode-se dizer que 

ambos são móveis de luta, visto que o espaço físico é a exteriorização do espaço 

simbólico. Muitas negociações entre alunos e professores acontecem sobre esse 

posicionamento. 

Para analisar os espelhos de classe, nessa pesquisa, parte-se do 

pressuposto de que os mesmos são elaborados pelos professores, e relaciona-se, 

nos mesmos, a localização ocupada pelos agentes no espaço físico da sala de aula 

com as formas de classificação (atributos) expressas para os mesmos, esses 

atributos estruturam a posição simbólica de cada agente. Partindo dessa observação 

pode-se afirmar que a localização dos alunos, dentro da sala de aula segue uma 

lógica de afinidades muito sutil, quase imperceptível. Os atributos de efeito político 

transitam em todo o espaço físico e simbólico (querido, legal, gente boa), mas, 

quando se volta o olhar para os atributos que distinguem o agente dos demais, nota-

se que ao mesmo tempo em que acontece a distinção sugerindo um afastamento da 

localização e posição comum, acontece uma organização, agrupamento em torno 

dos agentes que possuem o(s) mesmo(s) atributo(s) distintivo(s). Verifica-se, 

portanto, uma aproximação por afinidades, comprovada pela classificação atribuída 

a cada agente. 

A constatação de que “as panelinhas” ou as tribos sutis permanecem, leva a 

crer que as negociações alunos x professores com relação à localização a ser 
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ocupada no espaço físico da sala de aula são bastante maleáveis e 

condescendentes. 

No entanto, sob outro viés, pode-se pensar o espelho de classe, na prática, 

como técnica utilizada pelo professor para separar, agrupar, dividir, potencializar o 

tempo, como um esquema complexo de ação e percepção, incorporado. 

Pode-se dizer que a operação do professor, ao definir a localização 

funcional do aluno na sala de aula, segue a lógica que atende às necessidades da 

escola. O espelho de classe, portanto, constitui-se numa ação pedagógica, imposta 

como arbitrária, imbuída de violência simbólica. 

A lógica do professor ao expressar, definir a localização do aluno pode 

parecer livre de qualquer intencionalidade, no entanto, essa operação acontece em 

um esquema de ação e percepção construído sobre a forma de habitus (primários, 

secundários e escolar). Nessa operação, na prática, lógica ou semilógica, em que o 

professor conhece, reconhece, julga, altera o julgamento, de seus alunos, pode-se 

dizer que as negociações simbólicas acontecem de maneira eufemizada e muito 

sutil. 

Na análise empírica dos dados, observa-se uma ocupação dispersa na sala 

de aula, um pouco confusa, dos alunos classificados como CDF’s e inteligentes. 

Ora, não deveriam eles (os alunos CDF’s e inteligentes) ocupar lugares 

próximos, visto que os mesmos possuem afinidades e condutas, com relação à 

escola, muito similares?  

Ou seria o espelho de classe, nas palavras de Bourdieu (1997, p.162), uma 

injunção e chamada silenciosa à ordem das estruturas do espaço físico, apropriado 

pelo professor, para rentabilização do aprendizado coletivo? 

Pode-se dizer que o professor, ao definir o lugar a ser ocupado pelos alunos 

na sala de aula, exerce uma ação de classificação social e escolar, visto que, no uso 

de sua autoridade e poder, distribui os alunos com melhor rendimento, de forma a 

promover, nas novas interações, uma disseminação das disposições (dos alunos 

CDF’s e inteligentes), com o propósito de rentabilizar ao máximo, na economia 

simbólica, a aprendizagem coletiva (aquisição do capital cultural). 

Portanto, o professor, ao reconhecer simbolicamente e distribuir fisicamente 

os alunos com maior rendimento escolar, automaticamente, sob a máscara da 

neutralidade escolar, utiliza-se das pré-disposições incorporadas desses alunos, a 

seu favor e em favor dos que não as possuem, para facilitar a própria ação 
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educativa. A instituição lucra com isso e os alunos lucram com o lucro 

auferido/conferido pela instituição. 

Os alunos funcionam como uma “equipe de representação”, como 

mencionado por Goffman (1983, p. 78) e cooperam na encenação desta rotina 

particular. A familiaridade entre os membros prevalece e cria-se uma solidariedade 

mecânica e automática. 

Para ilustrar a solidariedade e a cumplicidade instalada com essas ações, 

que na prática também são construídas histórica e socialmente, cita-se o 

Mandamento III – Devo fazer dos meus colegas meus irmãos, de Cecília de 

Meireles, na obra Criança meu amor. 

Quando vim para a Escola, vieram comigo outros que não conhecia, mas 
que também aqui estão para trabalhar e aprender. Vivo entre os filhos dos 
ricos e dos pobres; vivo entre adiantados e atrasados, bons e maus, 
inteligentes ou não... Todos nós temos os nossos deveres, todos somos 
iguais aqui. E eu, desejo progredir, devo ajudar os colegas que não podem 
sozinhos fazer o mesmo. Devo repetir-lhes as lições, devo ensinar-lhes a 
amar a escola, a respeitar a professora e a desejar sempre o maior e o 
melhor. Eu, que desejo ser bom e útil, devo fazer dos meus colegas meus 
irmãos. (MEIRELES, 1977, p. 49). 

A lógica da instituição escolar que detém o controle do espelho de classe se 

mostra especificamente ligada a uma tentativa de transmissão do capital cultural de 

forma mais democrática, paradoxalmente à custa da imposição do espaço físico a 

ser ocupado. Paralelamente exerce um poder simbólico sobre as oportunidades 

subjetivas dos agentes quanto ao rendimento escolar. Por exemplo, pode aumentar 

o rendimento (capital escolar adquirido) de quem não tem as pré-disposições 

necessárias, aproximando esses agentes daqueles que as possuem, e pode diminuir 

as oportunidades de aumento do capital escolar dos agentes que possuem as pré-

disposições pela proximidade daqueles que não as possuem. O que parece 

inicialmente uma neutralidade se desvela como um mecanismo de homogeneização 

e ordenação, através do reconhecimento do capital cultural, instituindo a diferença.  

A obra da literatura inglesa juvenil, Harry Potter e a Pedra Filosofal, escrita 

por Joanne K. Rowling em 2000, ilustra a complexidade do funcionamento dos 

sistemas de classificação escolares, especialmente no capítulo sete – O chapéu 

seletor.  

Quando admitidos na escola de bruxos de Hogwarts, os alunos passam por 

uma cerimônia chamada de Seleção. 
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 “A Seleção é uma cerimônia muito importante porque, enquanto estiverem aqui, sua 

casa será uma espécie de família em Hogwarts. Vocês assistirão a aulas com o restante 

dos alunos de sua casa, dormirão no dormitório da casa e passarão o tempo livre na sala 

comunal. As quatro casas chamam-se Grifinória, Lufa-lufa, Cornival e Sonserina. Cada 

casa tem sua história honrosa e cada uma produziu bruxas e bruxos extraordinários. 

Enquanto estiverem em Hogwarts por seus acertos renderão pontos para sua casa, 

enquanto os erros a farão perder. No fim do ano, a casa com maior número de pontos 

receberá a taça da casa, uma grande honra. Espero que cada um de vocês seja motivo 

de orgulho para a casa à qual vier a pertencer. [...] Profa. Minerva silenciosamente 

colocou um banquinho de quatro pernas diante dos alunos do primeiro ano. Em cima do 

banquinho ela pôs um chapéu pontudo de bruxo. O chapéu era remendado, esfiapado e 

sujíssimo. [...] Então o chapéu se mexeu. Um rasgo junto à aba se abriu como uma boca 

– e chapéu começou a cantar: 

Ah, vocês podem me achar pouco atraente, 

Mas não me julguem só pela aparência 

Engulo a mim mesmo se puderem encontrar 

Um chapéu mais inteligente do que o papai aqui. 

Podem guardar seus chapéus – coco bem pretos, 

Suas cartolas altas de cetim brilhoso 

Porque sou o Chapéu  Seletor de Hogwarts 

E dou de dez a zero em qualquer outro chapéu. 

Não há nada escondido em sua cabeça 

Que o chapéu seletor não consiga ver, 

Por isso é só me porem na cabeça que vou dizer 

Em que casa de Hogwarts deverão ficar. 

Quem sabe sua morada é a Grifinória, 

Casa onde habitam os corações indômitos. 

Ousadia e sangue frio e nobreza 

Destacam os alunos da Grifinória dos demais; 

Que sabe é na Lufa-lufa que você vai morar, 

Onde seus moradores são justos e leais 

Pacientes, sinceros, sem medo da dor; 

Ou será a velha e sábia Corvinal, 

A casa dos que tem a mente sempre alerta, 

Onde os homens de grande espírito e saber 

Sempre encontrarão companheiros seus iguais; 
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Ou quem sabe a Sonserina será a sua casa 

E ali fará seus verdadeiros amigos, 

Homens de astúcia que usam quaisquer meios 

Para atingir os fins que antes colimaram. 

Vamos, me experimente! Não devem temer! 

Nem se atrapalhar! Estarão em boas mãos! 

(Mesmo que os chapéus não tenham pés nem mãos) 

Porque sou o único, sou um Chapéu Pensador! 

[...] Quando eu chamar seus nomes, vocês porão o chapéu e se sentarão no banquinho 

para a seleção. Uma garota de rosto rosado e marias-chiquinhas louras saiu aos tropeços 

da fila, pôs o chapéu, que lhe afundou direto até os olhos, e se sentou. Uma pausa 

momentânea...  

- Lufa-Lufa! Anunciou o chapéu.”(p.101 – 106). 

Quadro 18  – Texto extraído do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. 

O pensar relacionalmente coloca a escola de bruxos como um espaço 

social, as casas internas como espaços físicos constituídos, cada qual por habitus 

específicos, necessários ao seu pertencimento. Como espaço social, a escola de 

bruxos também é regulada por um código moral e por um sistema de avaliação, em 

que as atitudes individuais pontuam ou não para a avaliação do conjunto 

(coletivo).Embora nosso sistema de ensino também possua sistemas de avaliações 

similares, parece que a avaliação individual é mais enfatizada que a coletiva, ou 

menos explícita, do que na escola de bruxos. O Chapéu Seletor da escola de bruxos 

parece operar com um sistema de classificação construído historicamente, baseado 

em critérios difusos, ambíguos, misteriosos e mágicos. Uma vez explicitadas 

superficialmente as características de cada casa (turma), ou seja, o habitus cultural, 

necessário ao pertencimento àquela casa, o chapéu opera a seleção de maneira 

automática, entrando simbolicamente na mente do novo aluno, cruzando todos os 

esquemas de percepção e ação dos habitus escolares necessários, aos habitus 

primários, de maneira que aconteça uma melhor adaptação ou rendimento dos 

diferentes tipos de capitais simbólicos, de representação, ousadia, nobreza, 

lealdade, paciência, sinceridade, astúcia entre outras. Da mesma maneira que a 

nossa escola, a escola de bruxos, por meio das avaliações, motiva e incentiva a 

competição entre os estudantes. E, de maneira diferente das nossas escolas, 
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percebe-se em Hogwarts que o habitus cultural é explicitado quando do ingresso na 

vida escolar. Nossas escolas eufemizam suas classificações quando consideram 

seus alunos como um grupo homogêneo, ou seja, não explicitam o habitus cultural 

necessário para decifrar os códigos escolares. 

Bourdieu (2004) fala que a lógica específica de cada instituição de ensino 

encontra-se na distância entre a competência lingüística e cultural implicitamente 

exigida pela transmissão da cultura escolar e a competência lingüística e cultural 

inculcada pela socialização primária. 

Voltando à escola de bruxos, pode-se dizer que, além de o habitus cultural 

exigido para a transmissão da cultura escolar estar explícito, na cerimônia de 

seleção, filho de bruxo, bruxo é, e filho de trouxa (denominação dada na obra para 

os indivíduos que não são bruxos) também pode ser bruxo, desde que apresente as 

disposições necessárias explicitadas, supondo uma postura democrática de acesso 

e uma possibilidade de mobilidade social. 
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4 A LÓGICA PRÁTICA DAS CLASSIFICAÇÕES 

Este capítulo aprofunda a análise de duas categorias do juízo estudantil, CDF (cu de 

ferro), classificação expressa para estudantes que apresentam aplicação extrema às 

coisas relacionadas à escola, e Gente Boa, que no ambiente escolar é uma 

classificação ambígua que, além de seu significado social, sugere uma cumplicidade 

em passar cola, colocar nome em trabalhos, ajudar nas tarefas escolares. A intenção 

é compreender como essas classificações estudantis, que fazem parte de um 

sistema complexo, funcionam na prática.  

4.1 CDF 

O que significa ser um aluno CDF? É um atributo dado, a quem apresenta 

aplicação extrema e mais ou menos obcecada a seus trabalhos, deveres, 

compromissos (diz-se especialmente de estudante). A expressão CDF, eleita como 

categoria empírica de análise, faz parte de um sistema de classificação estudantil 

que, na prática, é constituído socialmente por uma operação complexa de 

classificações concedida como sinal de qualidade e de valor da pessoa. É utilizada, 

com freqüência, para classificar estudantes da classe alta (classe abstrata de 

análise), ou seja, para os estudantes com melhor rendimento escolar. Esse sistema 

é desvelado quando os estudantes definem o que é um aluno CDF. Entre as 

diversas classificações, três são as mais citadas: inteligente, estudioso, crânio 

(sábio, que já nasce sabendo). Essas classificações são complementadas com 

muitas outras que demonstram a complexidade do próprio sistema.  

Em geral, os estudantes classificados como CDF’s não se reconhecem 

como tais, apresentando no discurso certa contradição. Alguns definem o aluno CDF 

como inteligente e negam ser CDF porque estudam e outros, que definem o CDF 

como estudioso, negam ser CDF porque não estudam. 

“É um cara inteligente pra mim. Não um cara que estuda, é um cara 

inteligente mesmo, que não precisa estudar. Cara que estuda para tirar nota alta, 

para se dar bem, é um cara estudioso. No caso dos meus amigos, o (B04), esse 
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cara também não estuda, mas ele se dá muito bem, o cara é um crânio. O (B01) já 

não. Ele já é um cara que estuda, estuda, estuda e se dá bem, né. Então são dois 

tipos diferentes de CDF. Eu me considero mais para o lado do (B04). O (B04) não 

estuda tanto e é CDF. Isso seria para mim um aluno CDF (B11)”. 

“Já vem dela a sabedoria e não dos estudos, estuda, mas também é aquele 

crânio. Eu simplesmente estudo” (A 03). 

“É aquele que já nasce sabendo, assim não tem dificuldade de aprender, se 

dá bem em tudo; eu, não eu tenho dificuldade, eu tenho que estudar muito para tirar 

notas boas” (A01) 

 

 
Figura 12  - O melhor de Calvin Bill Watterson (Jornal O Estado de São Paulo 07/04/2005) 

A classificação inteligente, crânio, é considerada uma pré-disposição do 

aluno CDF e negada no discurso com atitudes diante da escola como estudar. Por 

outro lado, o aluno classificado como CDF porque é estudioso nega a sua posição 

dizendo que presta atenção, sugerindo num primeiro olhar uma outra atitude (até 

banal) diante da escola, mas que, por outro viés, sugere uma reflexão mais apurada. 

O fato de prestar atenção, além de ser uma conduta favorável à cultura da escola, 

exige também do estudante uma pré-disposição. Não é somente a atitude de prestar 

atenção, sem as disposições necessárias encarnadas, que vai fazer com que o 

estudante entenda os conteúdos. A “facilidade” que o estudante cita abaixo sugere 

uma construção também complexa de habitus primários e secundários incorporados 

que favoreçam o alto rendimento com relação ao capital escolar adquirido. 

“Não é que eu sou CDF assim, é que eu presto atenção na aula, aí eu 

consigo entender o assunto, [...] acho que eu tenho facilidade para entender, mas 

não sou CDF” (A02). 



 77 

A literatura especializada (NOGUEIRA, 1995; PEREIRA, 2002; CATANI, 

2002) sugere que os agentes posicionados no intermédio do espaço social (classe 

dominada/dominante) apresentam maior interesse com relação ao investimento 

escolar. Nesse estudo existem fortes indícios de que os estudantes com maior 

rendimento escolar não são necessariamente os detentores do maior capital 

econômico.  No caso de B01 (profissão do pai: autônomo, profissão da mãe: 

cabeleireira), torna-se evidente a estratégia de ascensão social através do estudo e 

da escola. 

“[...] o aluno que presta atenção e se esforça e o aluno que não se esforça 

[...] eu corro atrás porque sei que se ficar parado não vou ganhar nada, ninguém vai 

me ajudar, então eu tenho que correr atrás. Eu tiro notas boas, mas é que eu corro 

atrás também. As pessoas que não tiram é porque não se esforçam não procuram ir 

atrás da matéria tal, estudar, tudo certinho né. De certo não existe com o perdão da 

palavra o burro de fato, existem os desatenciosos na minha opinião” (B01). 

Nota-se que o estudante B01, ao esclarecer a sua expressão “correr atrás” 

apresenta uma preocupação com o mundo adulto e a concorrência no mercado de 

trabalho. 

“[...] hoje em dia o mundo tá tão concorrido que a gente não pode ficar 

esperando pelas pessoas a gente tem que correr mesmo. Se a gente não fizer 

alguma coisa pela gente, ninguém vai fazer” (B01). 

Aqui vale destacar que as pré-disposições que envolvem a classificação 

CDF para os estudantes são construções sociais que têm por finalidade organizar, 

favorecer, e manter o bom funcionamento escolar, como um ensaio para a vida 

social adulta e, conseqüentemente, para a vida no trabalho. 

Ao professor muito interessa a cultura que envolve o CDF em todos os 

sentidos, de ideais éticos e morais, pois é o aluno que no cotidiano passa 

desapercebido, não necessita de grande atenção, caminha sozinho, não dá trabalho. 

Talvez seja lembrado na hora dos trabalhos em equipe para ajudar a melhorar a 

nota de algum aluno com dificuldades. Nas reuniões de conselho de classe nem é 

lembrado, afinal, aquele momento é reservado para os estudantes com problemas. 

Portanto, o CDF favorece a cultura escolar e a cultura escolar favorece o CDF com o 
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respaldo da construção social baseada na educação moral e ética exigida para um 

bom convívio em sociedade 

Outras classificações associadas ao CDF, que sugerem um conformismo 

escolar no sentido de adequação à cultura da escola e ao comportamento do aluno, 

foram encontradas: não conversa, quieto, não incomoda a professora, certinho, 

sempre faz as tarefas, só tira notas altas, deixa de fazer outras coisas, sair com 

amigos. 

Com relação à comprovação da construção social do ser CDF pode-se citar 

partes do discurso de Bill Gates (2006) realizado na Universidade do Sul da 

Califórnia durante uma formatura. Na ocasião, o palestrante cita 11 regras de boas-

vindas ao mundo real adulto e do trabalho, entre elas:  

“Oitava: Sua escola pode ter criado trabalhos em grupo, para melhorar suas 

notas e eliminar a distinção entre vencedores e perdedores, mas a vida não é assim. 

Em algumas escolas você não repete mais de ano e tem quantas chances precisar 

para ficar de DP até acertar. Isto não se parece com absolutamente NADA na vida 

real. Se pisar na bola está despedido... RUA! Faça certo da primeira vez. 

Nona: A vida não é dividida em semestres. Você não terá sempre férias de 

verão e é pouco provável que outros empregados o ajudem a cumprir suas tarefas 

no fim de cada período. 

Dez: Televisão não é vida real. Na vida real, as pessoas têm que deixar o 

barzinho ou a boate e ir trabalhar. 

Onze: Seja legal com os CDF´s - aqueles estudantes que os demais julgam 

que são uns babacas. Existe uma grande probabilidade de você vir a trabalhar para 

um deles” (GATES, 2006). 

Ser CDF é ser percebido de forma distinta, é um status diferenciado de 

importância no espaço escolar. É estar no topo da hierarquização das classificações 

estudantis. O capital escolar adquirido e o capital simbólico, associados, constituem 

as vantagens de diferenciação no espaço escolar. A relação de poder simbólico 

exercido pelo aluno CDF no espaço escolar é de superioridade, capacidade, 

inteligência com relação à cultura da escola e se instala pela cumplicidade dos que 

almejam ser como ele, e nesse caso a violência não é vivida como um sofrimento, 

mas como uma acomodação ou um desejo. Mas, muitas vezes os estudantes que 

assim são classificados passam a ser motivo de ridicularização, diminuição, 
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humilhação e exclusão do grupo. Relatos de professores e alunos indicam que 

sintomas anômicos são evidenciados em alguns estudantes classificados como 

CDF, tais como: dificuldades de entrosamento, isolamento e tristeza. 

“[risos] Acho que é um aluno que sabe tudo assim a toda hora e é meio 

chatinho assim, não fala com os outros, se isola, acho que é isso” (A02). 

Eis a questão: isola-se ou é isolado? Apesar de terem notas boas, os alunos 

não se assumem como tais. A negação explícita pode ser observada a seguir: 

“Eu posso até concordar com as minhas qualidades, inteligente, estudiosa e 

com meus defeitos, falar pouco. Eu acho que me dou bem em algumas matérias e 

outras nem tanto [...] então eu acho que se eu quero aprender para ser alguém na 

vida, isso não seria motivo de gozação, se eu quero aprender e os outros não, o 

problema é deles, ficar chamando de CDF, que nada a ver” (A06). 

“As opiniões se basearam naquela velha história de que as estudiosas são 

todas certinhas são santas que nunca fazem nada errado. Eu acho que as pessoas 

deveriam mudar suas opiniões em relação a isso. Além do mais, parece que nós só 

temos uma qualidade, a inteligência. Isso é um absurdo, típico das pessoas 

ignorantes e com mentalidade pequena. Eles acham que eu fico em casa só 

estudando, não faço nada, além disso” (A01). 

“[...] sempre um vai ser zoado, seja pela roupa, pelo falar, sempre. E os 

caras que são estudiosos, não os CDF’s, os que são estudiosos são sempre os mais 

zoados. O (B01) é uma pessoa muito educada, mas ele é muito zoado lá na sala. 

Ele sofre, sofre”  (B11). 

“Eu tenho percebido que na minha sala de aula as pessoas se desrespeitam 

muito, chamam os colegas de tudo quanto é tipo de apelido que ofende e isso aí as 

pessoas guardam. Eu acho que as pessoas têm que se respeitar como elas são. Por 

exemplo: eu sou um que talvez eu não sei se os colegas ficam incomodados que 

tento ser assim tipo o mais correto possível, para não pisar fora da faixa, né. É, mas 

eu também sou muito criticado lá na sala, mas eu não gosto que isso aconteça com 

os outros. Porque fazem comigo, mas eu não gostaria de fazer com os outros, 

porque é chato” (B01). 
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Mas por que o aluno CDF é aparentemente discriminado? Seria por ele 

possuir um algo a mais, valorizar o aprender, a educação?  

A classificação como CDF soa como um grito estudantil do que eles não 

querem ser. Desejam saber, mas não querem se esforçar. Querem passar de ano, 

mas com o mínimo esforço, querem o prestígio, mas não o compromisso. Parece 

que, ao ser chamado de CDF, o aluno é julgado de forma demérita, como se 

ocorresse uma sabotagem de todos os seus ideais. O outro incomoda pela 

originalidade, peculiaridade e singularidade. 

Goffman (1988, p. 13) cita que um atributo que estigmatiza alguém pode 

confirmar a normalidade de outrem, portanto ele não é, em si mesmo, nem honroso, 

nem desonroso. Define estigma como sendo um tipo especial de relação entre o 

atributo e estereótipo. O atributo seria o meio de categorizar as pessoas, tanto 

negativamente, como afirmativamente e o estereótipo seria a identificação do 

indivíduo a esse atributo. Estigma foi um termo criado pelos Gregos para se 

referirem a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar algo extraordinário 

ou mau sobre o status moral de quem os apresentava. 

CDF é uma classificação que ora estigmatiza de maneira positiva, ora de 

maneira negativa, provocada pela eficácia da reprodução cultural exercida pelo 

sistema de ensino. Constitui-se no reconhecimento, pelo atributo, da existência no 

indivíduo, dos instrumentos necessários para decifrar o código de transmissão do 

capital cultural.    

Para Durkheim (1978a, p. 19-24), a moral constitui-se num conjunto de 

regras definidas e específicas que determinam, de forma imperativa, a conduta. A 

disciplina transmite hábitos à vontade, impõe-lhe freio, regulariza-a e a contém. A 

limitação da vontade é a condição da saúde moral e, portanto, da felicidade do 

homem e, por isso, a disciplina é útil não somente à sociedade, mas também ao 

próprio indivíduo. 

Quando (A06) diz: “[...] eu quero aprender para ser alguém na vida”, 

percebe-se a presença de um ideal ético que responde à pergunta  “quem eu quero 

ser”. Esse ideal está definido pela atitude moral que mantém de ser boa aluna, que 

responde à pergunta “como devo agir”. É visível como a ética engloba a moral na 

construção de sua personalidade. 
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“[...] se eu quero aprender eu tenho que ter silêncio pra poder prestar 

atenção, se não de que adianta ir para sala de aula” (A06). 

“[...] Eu sou quieta só na escola, não desrespeito os professores, [...] em 

casa não paro de falar, até pareço um papagaio” (B03). 

Percebe-se novamente a atitude moral (apontada como defeito, o de ser 

quieta) para alcançar o ideal através do aprendizado. 

A sanção de exclusão do grupo pode ser observada nas falas:  

“[...] se eu não sou do grupo porque tenho quase notas boas e fico quieta 

[...] em dias de prova todos querem sentar perto de mim” (A06). 

“[...] porque eu sou meio caladão todo mundo fica dizendo que eu sou meio 

careta que não sei o que, que eu sou otário, só que tipo assim, né quando na hora 

que a coisa aperta aí todo mundo vem te procurar. No final do ano mesmo... “ (B01). 

Em suas lições sobre ética, Durkheim (1950, p. 52) ressalta que “nenhuma 

forma de atividade social pode funcionar sem uma disciplina moral que lhe seja 

própria. A moralidade escolar sugere um sacrifício no cumprimento de um conjunto 

de regras que visa reestruturar a conduta a fim de otimizar um ideal”. 

Mas por quê, apesar de serem discriminados, humilhados e excluídos e de 

negarem a sua posição como CDF, as condutas relacionadas permanecem, mesmo 

sendo o preço a pagar bastante alto? Uma hipótese explicativa pode estar 

relacionada à noção de habitus e às estratégias familiares na educação. 

Bourdieu (1983, p. 105) explica o habitus como aquilo que se adquiriu, que 

se encarnou no corpo de forma durável sob forma de disposições permanentes. O 

habitus determina o estilo de vida, o gosto, a propensão e aptidão à apropriação de 

uma determinada categoria de objetos ou práticas classificadas e classificatórias, 

gerando princípios de visão, de divisão e gostos diferentes.  

A partir dessas disposições o agente estabelece a distinção entre o que é 

bom e o que é mau, entre o bem e o mal, entre o que é distinto e o que é vulgar etc. 

É o habitus, como estrutura estruturada e, ao mesmo tempo, estruturante, que 

integra, nas práticas e nas idéias, os esquemas práticos de construção oriundos da 

incorporação de estruturas sociais resultantes do trabalho histórico de gerações que 

se sucedem. Portanto, o habitus é um princípio que gera práticas tão distintas e 
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distintivas que fazem com que um mesmo comportamento ou um mesmo “bem” 

possa parecer distinto para um, pretensioso para outro e vulgar para um terceiro. 

As estratégias familiares, nos casos em que as condutas relacionadas ao 

bom rendimento escolar estão presentes, sugerem uma valorização do 

conhecimento para a vida, com consideração especial não às notas, porém ao 

aproveitamento dos saberes para o processo de construção lógico cognitivo, moral e 

social. 

A classificação CDF é um instrumento de conhecimento e de comunicação 

que estabelece o sentido e o consenso sobre o sentido, exercendo sua eficácia 

estruturante na medida em que é estruturada. Para compreender a função social da 

classificação CDF é preciso analisá-la nas suas condições de produção e utilização. 

A função social da classificação CDF aparece dissimulada. O julgamento estudantil é 

estruturado a partir da nota e da atitude do estudante diante da escola, do aprender 

e também de seu hexis corporal. CDF, “cu de ferro”, é uma expressão de hexis 

corporal simbólico, ou seja, uma disposição para suportar o cansaço exigido pelos 

estudos.  

Quando um estudante, produto escolarmente classificado, classifica o outro 

estudante como CDF, ele está automaticamente se classificando como inferior, ou 

seja, reconhecendo as taxinomias escolares do julgamento professoral, bem como 

os princípios e o os critérios de classificação social. E é aí que reside a magia: 

despretensiosamente o sistema de ensino se apresenta como uma máquina de 

transformar classificações sociais em classificações escolares, como classificações 

reconhecidas-irreconhecidas. As taxinomias estudantis estabelecem uma 

classificação conforme a lógica das quais elas são o produto. Pelo fato de as 

taxinomias encontrarem uma confirmação num universo social organizado segundo 

os mesmos princípios, elas são postas em prática com o sentido de evidência que 

caracteriza a experiência dóxica do mundo social e seu contrário de impensado e 

impensável (BOURDIEU, 1998, p. 199). 

A denegação dos classificados como CDF segue a lógica da não aceitação 

das frustrações sobre eles lançadas. Afinal, eles são a expressão da ideologia 

dominante no campo escolar: classificados e exímios classificadores. Quando não 

aceitam ser classificados como CDF, paradoxalmente, os estudantes reconhecem as 

taxinomias escolares, do julgamento professoral e social; mantêm-se no grupo, 
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numa aparente coesão social, sob a neutralidade do ambiente escolar e da ideologia 

dominante. 

A função social da classificação CDF é a representação, na prática, das 

lutas no campo escolar, por disposições mais favoráveis que reproduz o campo 

social e sua ideologia de produção e reprodução dominante. 

Seria oportuna uma comparação com as formas de classificação 

identificadas por Willis (1991), em seu estudo sobre a transição da escola para o 

trabalho de jovens do sexo masculino e de classe operária que cursavam o currículo 

secundário não acadêmico em Hammertown. Nesse estudo, o autor detecta três 

grupos distintos de alunos: os CDF’s, os semi CDF’s e os rapazes. Os rapazes eram 

considerados os alunos da contracultura escolar. Contracultura no sentido de 

oposição à cultura escolar e promoção e instauração de novas normas culturais. 

Embora Willis tenha levado em consideração as classes sociais, principalmente a 

classe média operária, percebe-se, pela forma de classificação, que no espaço 

escolar a moeda é o capital escolar adquirido atrelado ao hexis corporal. Pode-se 

comparar a este estudo: 

• Os CDF’s – estudantes com capital escolar adquirido alto – classe abstrata 

alta. 

• Os semi CDF’s – estudantes com capital escolar adquirido médio - classe 

abstrata média. 

• Os rapazes – estudantes com capital escolar baixo – classe abstrata 

baixa. 

Willis (1991) relata que os rapazes desenvolvem a contracultura escolar – 

que é uma oposição cerrada, nos planos pessoal e geral, à autoridade, 

principalmente do professor.  

Os CDF’s são os conformistas da escola, têm uma orientação visivelmente 

diferente, eles não só apóiam os professores, mas a idéia de professor. Ninguém 

melhor que um crente para recordar ao pastor os seus deveres. A cumplicidade do 

CDF com os professores faz com que ele seja alvo e motivo de humilhação, pelos 

adeptos da contracultura escolar. O meio utilizado pelos “rapazes” para demonstrar 

a superioridade com relação aos CDF’s é o que eles mesmos chamam de zoação. 



 84 

Em nossa pesquisa, detecta-se o mesmo movimento de contracultura 

escolar no discurso de B11 sobre B01. 

“[...] vai ser zoado, sabe, seja pela roupa, pelo jeito, pelo falar, sempre e os 

caras que são estudiosos, não os que são CDF’s, os que são estudiosos são sempre 

os mais zoados. O B01 é uma pessoa muito educada e tudo, mas o cara é muito 

zoado lá na sala. Ele sofre, sofre. Hoje em dias as pessoas usam gírias, mas B01 

fala muito sem gírias. Eu acho que isso é ótimo, sabes. Daqui alguns anos, quem vai 

vencer são esses caras aí e não vai ser o pessoal que zoa ele. Ele vai se dar bem” 

(B11). 

Questionado de como acontece a zoação contra o aluno (B01), B11 relata: 

“O pessoal tem uma brincadeira que é muito engraçada com ele (B01), que 

é passar o dedo na boca dele. Em vez de ele ter qualquer reação, menos a de ficar 

nervoso, ficar quieto, na carteira, ele fica nervoso e diz: - sai daqui seu otário, em 

vez de ficar quieto, não fazer nada, ou então tentar fazer isso aqui (gesticula 

colocando o braço na frente da boca) e tentar se defender, não” (B11). 

A oposição aos professores e aos CDF’s é expressa no contexto global dos 

comportamentos, concretizada de forma simbólica, no deboche com relação à 

linguagem e através da aquisição de bens de consumo fornecidos pelo mercado. 

Assim como no estudo de Willis (1991), com os desenhos a seguir, pode-se 

constatar que o uso de uniforme explicita a aderência ao conformismo. O fato de ser 

desenhado de uniforme sugere o reconhecimento do conformismo escolar; por sua 

vez, o ser desenhado com roupas de marca sugere uma rebeldia à disciplina e 

autoridade escolar. 
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Figura 13  - Estudantes usando uniforme 

A forma de vestir é um terreno de luta com respeito à autoridade, e um 

código artificial pelo qual se pode expressar uma identidade. Nos desenhos 

analisados, o que chama a atenção é o uso do boné que, apesar de ser moda entre 

os jovens, é proibido em muitas escolas. A proibição do uso do boné deve-se ao fato 

de o mesmo poder ser utilizado para esconder e traficar drogas. Aqui vale resgatar a 

reflexão da interferência da moda na composição dos esquemas que dizem respeito 

ao hexis corporal. Até que ponto o boné é um acessório da moda ou uma afronta à 

autoridade do professor? 
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Figura 14  - Estudantes usando boné e roupas da moda. 

O consumo de cigarros e bebidas alcoólicas, formas de pentear os cabelos, 

uso de tatuagens e piercings também são expressões simbólicas da contracultura 

escolar. Fumar, beber, usar tatuagens e piercings são atos simbólicos associados à 

vida adulta, ao mundo do trabalho, negócios e de oposição à escola, associada ao 

estudo, ócio. 
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Figura 15  - Representações da contracultura escolar. 

As humilhações feitas aos CDF’s pelos demais estudantes, além de 

constituírem uma afronta à autoridade do professor legitimada pela escola, são 

negações ao mundo social futuro a que estão fadados a pertencer, pela composição, 

forma, estrutura de seus capitais adquiridos ou herdados, pelas diferentes 

disposições conscientes ou inconscientes cultivadas, reflexos novamente da forma e 

estrutura dos diferentes tipos de capitais herdados.  

4.2 GENTE BOA 

O que significa ser Gente Boa no ambiente estudantil? Essa classificação 

aparece em todas as classes abstratas de análise e tem significações ambíguas, ora 

apontando mais para o lado da construção social, do uso cotidiano da expressão, 

ora com um sentido bem particular do ambiente estudantil. Nos resultados da 

atividade de integração entre os alunos, a classificação Gente Boa, concedida a um 

agente com alto rendimento escolar também classificado como CDF, chamou a 

atenção pelo grifo entre parênteses (Passa cola). 

Seria classificado como Gente Boa o estudante que passa cola? 

Para entender melhor a lógica compreendida nessa forma de classificar e 

ser classificado, utilizou-se a entrevista. 
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Com o comando “o que é para você um aluno Gente Boa”, obtiveram-se 

respostas que explicam o significado social da expressão que, assim como a 

classificação CDF, também se apresenta no interior de um sistema de classificações 

complexo, relacionada, sobretudo, à conduta relativa ao outro, a obediência de 

regras morais e ou estudantis, que possibilitam a aceitação ou não do sujeito no 

meio em que convive. 

Fazem parte desse sistema complexo o traquejo nas relações sociais, o 

respeito, num sentido amplo, inclusive às diferenças, saber ouvir, saber conversar, 

estar disposto a ajudar quando necessário, ser sincero, ser fiel amigo e 

companheiro. 

“É o que se dá bem com todo mundo. Não fala mal de ninguém. Sabe 

respeitar as diferenças. Não fica implicando se alguém tem uma diferença esquisita” 

(B24). 

“[...] meus melhores amigos que estão sempre junto são gente boa” (B07). 

“Gente boa é aquele que respeita, que escuta o próximo, ajuda, dá a sua 

opinião” (B06). 

“[...] Um companheiro, que ajude, que seja sincero” (A08). 

“Aquele que compreende, não aquela pessoa que fala mal de uma pessoa 

para você e daí vai pra outra e fala mal de você para aquela pessoa. [...] tem que 

estar do seu lado até nas horas ruins, não adianta só nas horas boas” (A03). 

No discurso dos alunos, foi revelado outro sentido, eufemizado, para a 

classificação Gente Boa, como pessoa envolvida com o uso de drogas. 

“Gente boa, e eu já estive nesse mundo, que na gíria quer dizer um amigo 

que te convida para fazer alguma coisa errada ou usar drogas” (B21). 

No ambiente escolar, a classificação Gente Boa assume os sentidos da 

construção social adaptando-se à realidade da sala de aula. Os sentidos, tanto no 

mundo social quanto na sala de aula, sugerem a solidariedade, ou seja, estar 

disposto a ajudar, passar cola, colocar nome em trabalhos, emprestar as tarefas 

para serem copiadas, etc. 

Nesse estudo, comparações entre as classificações e as entrevistas 

demonstram que os estudantes classificados como CDF’s, que adotam a conduta de 
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não passar cola, não são classificados como Gente Boa. No entanto, Gente Boa é 

uma classificação que aparece em todas as classes abstratas de análise, o que 

sugere certa solidariedade e cumplicidade com relação à atitude de colar durante as 

provas em sala de aula. Por outro lado, o fato de ser classificado como CDF dá ao 

estudante um poder, e o seu conhecimento passa a ser moeda no mercado 

estudantil através da cola. Moeda de muito valor, muitas vezes moeda que lhe 

garante a aceitação e inclusão no grupo. 

“[...] eu posso ser gente boa se eu passar cola, mas se eu não passar eu 

posso não ser gente boa para os outros” (A05). 

“[...] é aquele que passa cola ou aquele que fala com todo mundo, porque 

geralmente os mais inteligentes são aqueles mais excluídos, mas chega na prova 

todo mundo quer sentar perto, todo mundo quer saber. Daí aqueles CDF’s que 

passam cola eles consideram gente boa” (A12).  

“Gente boa assim às vezes a gente esquece de fazer tarefa, alguma coisa, 

daí a gente pede emprestado e eles emprestam” (B15). 

A comprovação de que a cola é um meio de troca no ambiente escolar pode 

ser observada nas seguintes respostas dadas à pergunta: Você passa cola? 

“Não, nesses anos todos que eu estudo eu criei um método assim de deixar. 

[...] quer colar então que consiga, assim tipo uma conquista que ele teve que 

crescer, digamos. Eu tenho meu método de estudar e ele tem o método de tentar 

colar, ele tem que saber colar, entende. Então eu deixo assim.(mostrou como senta 

e como deixa a prova na carteira) Eu não passo, mas de repente deixar ver e tal 

assim eu não dificulto, digamos assim, eu vou fazendo a minha prova tranqüilo, eu 

sei que tem gente colando, mas eu finjo que não senão não vai dar tempo de eu 

acabar a prova. Eu vou fazendo a minha prova, digamos se ele quer colar, ele vai ter 

que dar a ginga dele para conseguir ver” (A05) 

“Passo cola para ajudar eles. Se eu não passar, meus colegas reclamam 

porque eu estou avacalhando com eles” (A08). 

“Às vezes, quando eu tenho certeza que é aquilo, não gosto de passar 

errado e depois me culparem. Quando não passo cola, eles reclamam (risos), 

xingam, pô não sabia, como tu és mau” (A14). 
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“Olha, eu procuro não passar, mas às vezes eles me pressionam demais e 

eu acabo passando, não gosto, mas... se não passar, ficam chateados” (B01). 

“Eu já passei cola, mas não gosto de passar, porque se erro depois ficam 

me cobrando. Também não passo cola para quem é chato. Tem gente que vai para 

prova e não sabe nada daí cola porque qualquer coisa é lucro” (A06). 

“Não, eu odeio passar cola porque eu acho assim eu estudo e poxa, chega 

assim eu me sinto meio na obrigação porque elas são minhas amigas, e elas pedem 

cola e eu tenho que acabar passando, sabe de vez em quando eu tento não passar 

cola. Eu falo assim, primeiro deixa eu terminar a minha prova, porque todo mundo 

pede cola pra mim. Deixa eu terminar a minha prova aí assim eu passo. Se não 

passar, minhas amigas viram e mexem ficam falando assim. Tu não passas cola, ah! 

Ah! Todo mundo fala na classe que eu não passo cola. Mas de vez em quando eu 

tenho que passar” (A05). 

Por trás da classificação Gente Boa existe também violência simbólica, 

quando o aluno precisa passar cola, negando seu conformismo, desrespeitando as 

regras, para ser aceito no campo escolar. O fato de passar cola é uma atitude que 

rentabiliza o capital de representação no âmbito dos relacionamentos. Passar cola 

aumenta o capital de representação e pode ou não interferir no capital escolar 

adquirido: se for pego pelo professor, pode ser penalizado diminuindo o capital 

escolar adquirido; se não for pego, pode até melhorá-lo. 

A impressão que se tem é de que passar cola não é errado, pegar cola é 

que é. A atitude de passar cola está no limite tênue entre o conformismo e a 

contracultura escolar. É a negação ao conformismo escolar, proporcionando a falsa 

sensação de pertencimento e aceitação no grupo. 

Os estudantes que se posicionam com a atitude de não passar cola, não 

são classificados como Gente Boa, o que sugere uma menor preocupação com o 

capital de representação e um conformismo escolar explícito. Talvez esses 

estudantes se utilizem de outra moeda de troca, que favoreça o aumento de outro 

tipo de capital conhecido ou desconhecido. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que a escola ocupa um lugar nas instâncias de reprodução e 

consagração do campo cultural, dotando os agentes dos esquemas de percepção, 

de pensamento e de ação pelos quais se tornam capazes de decifrar os produtos 

culturais nas instâncias de produção de bens eruditos, foi possível pensar como se 

organiza o sistema de classificação estudantil. Os estudantes, ao se expressarem, 

utilizaram inúmeros adjetivos com a função de tornar compreensíveis e inteligíveis 

as relações, promovendo a distinção entre os mesmos.  

Partindo do pressuposto de que o conhecimento escolar é desigualmente 

distribuído entre os grupos sociais, criou-se, para fins de análise, um ordenamento 

em classes abstratas relacionadas ao capital escolar adquirido. A partir desse 

ordenamento foi possível construir um panorama geral das classificações estudantis, 

que permitiu a verificação das semelhanças e diferenças pela comparação das 

classificações estudantis às diferentes classes abstratas nas duas escolas 

pesquisadas. 

Considerando as formas de classificação estudantis constituintes de um 

sistema simbólico de comunicação, resultado das relações, no espaço escolar, que é 

um ambiente diverso e plural, observaram-se as tomadas de posição, as escolhas 

dos agentes na prática. 

Embora nos estudos de Bourdieu os considerandos do julgamento 

professoral apareçam mais fortemente ligados à origem social do agente do que a 

nota, percebeu-se que no julgamento estudantil a lógica permanece, mas com o foco 

inverso. Para o professor, o operador lógico foca antes a origem social do aluno, 

enquanto que para o aluno o operador lógico foca antes o capital escolar adquirido, 

o que também tem sua lógica, se se levar em conta que o capital escolar adquirido 

se constitui no principal capital no mercado escolar.  

Pode-se afirmar que o sistema de classificação estudantil tem como 

princípios organizadores o capital escolar adquirido atrelado ao hexis corporal. De 

maneira muito complexa se encontram entrelaçados como princípios de 

diferenciação o capital escolar adquirido que é a forma transmutada do capital 

cultural, e o capital econômico que se torna visível no héxis corporal, traduzido não 
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somente nas escolhas relacionadas ao comportamento, mas também nos gostos, 

aparência física e estilo de vida. 

Os instrumentos de percepção utilizados pelos estudantes são trazidos de 

seus habitus primários, construídos sobre os capitais herdados e complementados 

num processo dinâmico, mas lento pela aquisição dos habitus secundários. 

Considera-se o sistema de classificação estudantil um sistema 

intermediário, porque os estudantes operam numa semilógica, na sala de aula, 

comandados pela magia do julgamento professoral, que inculca os esquemas de 

pensamento e ação na prática. Portanto a escola, como formadora de habitus, não 

ensina somente conteúdos, mas também ensina a jogar o jogo da vida. 

Esse processo de aprendizagem dá-se de maneira gradual e lúdica e pode 

ser observado como uma incorporação aparentemente natural e mágica dos 

esquemas lógicos que favorecem e perpetuam a reprodução social. A maneira lúdica 

de aprender é visível nas classificações que parecem pura diversão ou, como os 

próprios estudantes dizem, “zoação”.  

A utilização da “economia das práticas” de Bourdieu permitiu pensar a 

homologia da Bolsa de Valores no mercado econômico com a Bolsa de Valores 

Simbólica – Escola, em que as formas de classificação estudantis funcionam como 

ações simbólicas, negociadas conforme a necessidade de cada um, dependendo da 

estrutura, da forma do capital de cada estudante, das disponibilidades e disposições 

de investir. 

O uso da Semiologia Gráfica como metodologia de pesquisa possibilitou 

que o tratamento dos dados revelasse informações relacionadas entre as 

classificações e determinada classe abstrata e o conjunto de classes.  Em 

classificações específicas, tais como: legal, querido e gente boa, que foram as mais 

igualmente distribuídas entre as classes abstratas de análise e aprofundadas nesta 

pesquisa, encontrou-se uma hierarquia de níveis que se denominou nível político, 

para a classificação legal, nível sentimental para a classificação querido e nível 

solidário para a classificação gente boa. Para outras classificações tais como: 

inteligente, CDF, CDF defeito, perfeccionista, certo demais, teimoso, exibido, bobo, 

criança que foram as classificações que distinguem os agentes da classe alta, nas 

duas instituições encontrou-se uma relação com o montante do capital escolar 

adquirido. Além disso, a classificação CDF está diretamente relacionada à 

classificação inteligente, e as classificações negativas como CDF defeito, 
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perfeccionista, certo demais, teimoso, exibido, bobo, criança, sugerem reforçar os 

atributos positivos. 

As localizações funcionais no espaço escolar também foram analisadas 

pelos espelhos de classe. Partindo do pressuposto de que os espelhos de classe 

são elaborados pelos professores, percebeu-se que, ao relacionar as localizações 

ocupadas na sala de aula pelos estudantes com as classificações expressas para os 

mesmos, existe uma lógica de afinidades muito sutil, quase imperceptível. Observou-

se que o espelho de classe, nas instituições pesquisadas, constitui-se numa ação 

pedagógica imposta como arbitrária, imbuída de violência simbólica. Quando define 

o lugar a ser ocupado pelo aluno, na sala de aula, o professor exerce uma ação de 

classificação social e escolar. A ação consiste na distribuição dos alunos com melhor 

rendimento de forma a promover novas interações e conseqüentemente disseminar 

as disposições dos alunos CDF’s e inteligentes, com o propósito de rentabilizar a 

aprendizagem coletiva. 

Duas classificações estudantis foram aprofundadas na análise, a CDF, por 

ser especialmente utilizada pelos estudantes como atributo dado a quem apresenta 

aplicação extrema aos estudos e Gente Boa, outra classificação estudantil eleita 

como categoria de análise que, ao contrário da CDF, apresenta-se mais igualmente 

distribuída entre as classes abstratas de análise e foi escolhida por apresentar um 

sentido bem particular no ambiente escolar. 

 Descobriu-se que os estudantes classificados como CDF’s não se 

reconhecem como tais. Alguns definem o aluno CDF como inteligente e negam ser 

CDF porque estudam, enquanto outros definem o CDF como estudioso e negam ser 

CDF porque não estudam. A opção de ser CDF parece uma tentativa de conversão 

de capitais na estratégia de ascensão social através do estudo e da escola. A 

preocupação com o mundo adulto e a concorrência no mercado de trabalho também 

estão presentes. Destaca-se que as pré-disposições que envolvem a classificação 

CDF para os estudantes são construções sociais, e têm por finalidade organizarem, 

favorecerem e manterem o bom funcionamento escolar, como um ensaio para a vida 

social adulta e conseqüentemente para a vida no trabalho. Ser CDF é ser percebido 

de forma distinta, é um status diferenciado de importância no espaço escolar. Como 

o julgamento estudantil é estruturado a partir da nota e da atitude do estudante 

diante da escola, do aprender e também de seu hexis corporal, pode-se dizer que 

CDF, “cu de ferro”, é uma expressão que remete ao héxis corporal simbólico, pela 
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disposição para suportar o cansaço exigido pelos estudos. A função social da 

classificação CDF é a representação, na prática, das lutas no campo escolar, por 

disposições mais favoráveis. CDF é uma classificação que ora estigmatiza de 

maneira positiva, ora de maneira negativa. Essa ambigüidade sugere que os 

estudantes desejam saber, mas não querem se esforçar, querem passar de ano, 

mas com o mínimo esforço, querem o prestígio, mas não o compromisso. Quando 

um estudante classifica o outro como CDF, ele está automaticamente se 

classificando como inferior, ou seja, reconhecendo as taxionomias escolares do 

julgamento professoral, bem como os princípios e os critérios de classificação social. 

Portanto, as taxionomias estudantis estabelecem uma classificação conforme a 

lógica das quais elas são o produto. 

A classificação Gente Boa também se apresenta no interior de um sistema 

de classificações complexo, relacionada, sobretudo, à conduta relativa ao outro, à 

obediência de regras sociais, que possibilitam a aceitação ou não do sujeito no meio 

em que convive. No ambiente escolar, a classificação Gente Boa assume os 

sentidos da construção social,adaptando-se à realidade da sala de aula. Enquanto o 

sentido no mundo social é o de estar disposto a ajudar, na sala de aula significa 

estar disposto a passar cola, colocar nome nos trabalhos, emprestar as tarefas para 

serem copiadas. 

A interlocução com as obras do artista Arthur Bispo do Rosário, “20 

Garrafas – 20 Conteúdos” e “Confetes”, que ilustram o início deste trabalho 

configura-se numa abstração com relação às formas de classificação estudantis e 

sua diversidade e pluralidade (ROSÁRIO, 2006). 

Conforme Hidalgo (1996), Bispo, “o senhor do labirinto”, era considerado 

louco, e foi interno da Colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, por 

aproximadamente 30 anos. Bispo tinha a missão de catalogar, classificar todas as 

coisas da vida para apresentar a Deus no dia de seu julgamento. Essa atividade lhe 

deu inspiração para obras de arte mais tarde admiradas. 

Ao observar a obra escolhida para compor o início deste trabalho, pode-se 

pensar em cada estudante como uma garrafa de conteúdo diferente, classificado de 

maneiras diferentes, em níveis hierárquicos, como por exemplo, em nível político, 

sentimental, solidário, conforme sua essência, conduta, parecença, seus diferentes 

tipos de capitais. 
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 Como se apresenta na obra, cada garrafa ocupa um determinado lugar, 

escolhido pelo critério organizador subjetivo do autor, enquanto na escola cada 

estudante, com seu próprio senso de espaço, construído e ocupado conforme as 

suas disposições interiorizadas, ocupa um espaço que lhe apraz. 

Ao observar “Confetes”, em que as garrafas apresentam os mesmos 

conteúdos, pode-se pensar que é quase improvável que se encontrem duas iguais, 

com a mesma disposição dos confetes em seu interior. A transparência das garrafas 

permite a visualização da construção de parte da obra. Os estudantes, de maneira 

diferente das garrafas, não permitem a visualização facilitada da arquitetura dos 

seus habitus e, como os confetes, apresentam suas disposições de maneira 

singular, única, como resultado da herança cultural recebida no decorrer de suas 

vidas. A visibilidade dos habitus pode ser capturada nos padrões de conduta, no 

hexis corporal e nas relações do cotidiano. 

Este trabalho não tem a pretensão de esgotar a compreensão sobre o 

assunto aqui abordado. Pelo contrário, existem dados que possibilitam pensar outras 

pesquisas relacionadas às formas de classificação estudantil, à boa vontade cultural, 

aos gostos e estilos de vida dos estudantes. O uso da semiologia gráfica como 

metodologia de pesquisa e a riqueza dos dados levantados possibilitam não 

somente a continuidade como também o aprofundamento da temática.  
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO 

 

NOME DO ALUNO: ___________________________________________________ 

SÉRIE: _________________ 

 

DATA: ___/___/___ 

1 – Você participa de alguma atividade extracurricular? (Ex: curso de línguas, 

música, teatro). 

(    ) Não. 

 

(    ) Sim.      

Qual?______________________________________________________________ 

                     

Onde?______________________________________________________________ 

 

2 – Você pratica algum esporte? 

(    ) Não. 

 

(    ) Sim.    

Qual?_______________________________________________________________                                             

Onde?______________________________________________________________  

Com que freqüência? __________________________________________________ 

 

3 – Você tem algum hobby? 

(    ) Não. 

 

(    ) Sim.       

Qual? ______________________________________________________________ 

                      

4 – Você tem animal de estimação? 

(    ) Não. 
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(    ) Sim.       

Quais (tipo, raça)?_____________________________________________________ 

                      

5 – Você toca algum instrumento musical? 

(    ) Não. 

 

(    ) Sim.       

Qual? ______________________________________________________________ 

 

6 – Sua família mora em casa própria?                   

(    ) Não. 

 

(    ) Sim.       

 

7 – Sua família possui outra casa (sítio, praia)? 

(    ) Não. 

 

(    ) Sim.      (   ) Sítio  (   )   Praia   (    )   Outras                   

 

8 – Sua família é sócia de algum clube? 

(    ) Não. 

(    ) Sim.       

Qual? ______________________________________________________________ 

 

9 – Você possui algum plano de saúde? 

(    ) Não. 

(    ) Sim.       

Qual? ______________________________________________________________ 

 

10 – Você costuma ir ao cinema? 

(    ) Não. 

 

(    ) Sim.       

Com que freqüência? __________________________________________________ 
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11 – Você costuma ir ao teatro? 

(    ) Não. 

 

(    ) Sim.       

Com que freqüência? _________________________________________________ 

 

12- Qual a sua comida (prato) favorita? 

___________________________________________________________________ 

 

13 – Quem mora na sua casa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

14 – Que programas você assiste na TV? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

15 – Qual a carreira profissional que você pretende seguir? Por quê? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

16 – Você possui computador em casa? 

(    ) Não. 

 

(    ) Sim.  

     

17 – Você tem acesso à Internet? 

(    ) Não. 

 

(    ) Sim.      
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Obs.:  Os apêndices, B, C, D, E e F, encontram-se em arquivos separados.
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APÊNDICE B
MAPA DAS CLASSIFICAÇÕES DOS AGENTES PESQUISADOS NO COLÉGIO CASTELO
AGENTES A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77
CLASSIF./MÉDIA 9,58 9,54 9,46 9,27 9,27 8,89 8,81 8,70 8,63 8,62 8,60 8,58 8,57 8,52 8,50 8,38 8,30 8,26 8,24 8,22 8,118,078,07 8,07 8,02 8,01 7,99 7,96 7,95 7,85 7,81 7,81 7,78 7,77 7,72 7,68 7,68 7,66 7,65 7,64 7,58 7,51 7,48 7,47 7,47 7,45 7,43 7,30 7,25 7,22 7,12 7,12 7,11 7,06 7,00 6,90 6,73 6,68 6,67 6,66 6,50 6,37 6,35 6,29 6,24 6,22 6,22 6,12 6,10 6,08 6,07 5,96 5,77 5,72 5,71 5,48 5,38 5,28
Inteligente 13 10 3 1 10 2 2 3 3 1 11 2 2 4 1 1 2 2 8
Querido 7 18 10 8 10 4 4 5 16 11 8 12 4 13 5 2 5 4 12 6 10 5 5 4 8 8 16 8 6 9 5 11 17 7 5 11 9 5 20 8 2 16 10 10 5 14 10 9 7 12 10 1 14 1 2 18 1 2 5 7 9 1 8 7 3 2 8 15 1 5 9
Gente Boa 7 4 8 2 7 11 5 1 5 1 11 3 3 11 2 5 2 2 1 2 3 12 3 3 3 4 6 6 4 3 1 4 3 7 10 13 7 1 1 1 5 11 8 4 5 2 4 11 4 11 7 1 5 6 2 3 1 7 1 2 6
Legal 6 6 4 1 5 5 5 2 8 10 5 13 5 7 13 12 7 10 12 9 16 9 9 13 9 8 9 8 6 9 8 6 8 6 5 7 9 8 8 17 7 5 6 5 8 5 3 6 9 13 3 9 4 5 3 8 7 14 10 8 7 5 6 5 5 6 13 7 4 18 5 10 7 8 15 6
CDF 4 2 15 9 4 7 9 4 5 1 2 3 3 3 6 1 1 2
Teimoso 8 2 4 1 6 3 3 4
Certo demais 3 5 1
Quieto 3 2 2 2 4 3 2 5 9 21 9 3 4
Falador 4 1 1 3 1 12 6 3 2 1 1 7 3 6 3 4 2 4 8 9 3 6 3 4 7 13 7 4 6 4 13
CDF (defeito) 6 8 2 3 3 2 1 2 1
Companheiro 1 2 2 1 1 4 2 1 3 3 1 2 2 2
Perfeccionista 4
Alegre 7 4 4 2 4 3 4 5 1 12 3 4 5 2 3 5 1 4 2 6 3 4 5 5 3 4 2 4 1 5 1 5 5 8 4 1 3 2 8 4 3 6 2 11 2 5 4
Nervoso 6 5 4 4 3 2 1 5 5 1 3 8 6 2 6 10 4
Compreensivo 2
Chato 2 2 3 3 5 3 8 3 2 5 5 2 4 7 6 3 3 4 2 2 12 9 14 7 5 8 6 11 10 3 14 6
Tímido 2 9 4 8 3 6 5 3 4 3 3
Bravo 2 6 3 2
Bagunceiro 4 7 3 4 3 7 4
Desenha bem 5 1
Bonito 2 2 1 3 6 4 5 3 4 1 4 4 2 6 3 1 2 3 10 2
Baixo 2 2 1
Pati 4 7 7
Bode 3
Galinha 2
Nego 2
Doido 2
Metido 2
Exibido 2 1 13 3 5
Punk Q 2 5
Punk D 12 4
Fofoqueiro 3 1 5 11 7
Playboy 3
Justo 1
Polaco 2
Calmo 3 3
Mandão 1
Sincero 3 1
Vadio 3 5 3 5 5
Generoso 1
Bobo 2 1 2
Sensível 1
Namorador 1
Debochado 1 2
Esquisito 1 2
Feio 1
Peidão 4
Roqueiro 3
Leite 4
Grande Q 7 6
Grande D 5 3
Vulgar 4
Proeza 8
Porco 5
Sérgio Reis 6
Estiloso 2
Gosta RAP 4
Cabeludo 5
Dança mau 3
Chupim 3
Obediente 5
PC 6
ñ sabe jogar 4
Gente Grossa 3
Maconheiro 3 3
Folgado 2
Criança 5
Maria vai com outras 6
Ladrão 12 4
Peixe 5
Dumbo 5
Batata 1
Desatento 2 3
GOG 8
Triste 3
Caminhoneiro 4
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AGENTES A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77

LEGENDA

CLASSIFICAÇÕES  PARA OS ESTUDANTES DA CLASSE ABSTRATA ALTA - EXCELÊNCIA

CLASSIFICAÇÕES  PARA OS ESTUDANTES DA CLASSE ABSTRATA MÉDIA

CLASSIFICAÇÕES  PARA OS ESTUDANTES DA CLASSE ABSTRATA BAIXA

OBS: AS CLASSIFICAÇÕES  DO PROFESSOR QUE APARECEM EM FONTE VERMELHA SÃO AS QUE COINCIDEM COM AS CLASSIFICAÇÕES DOS ESTUDANTES



APÊNDICE C
MAPA DAS CLASSIFICAÇÕES DOS AGENTES PESQUISADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEDRO II 
AGENTES B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B50 B51 B52
CLASSIF./MÉDIA 8,77 8,55 8,22 8,16 8,05 8,00 8,00 7,88 7,83 7,83 7,77 7,72 7,66 7,55 7,50 7,44 7,44 7,38 7,33 7,33 7,21 7,11 7,00 7,00 6,88 6,77 6,72 6,72 6,58 6,58 6,55 6,50 6,33 6,16 6,13 6,05 6,04 6,00 5,95 5,94 5,88 5,83 5,41 5,41 5,34 5,32 5,22 4,30 4,26 4,13 3,78 2,81
CDF 24 3 11 13 10 8 4 1 2 3 4 1
Inteligente 6 8 6 1 2 3 2 5 1 1 1 1 2 7 1 2 1
Legal 2 13 7 8 8 9 10 9 12 16 11 9 5 16 12 20 15 21 4 22 8 10 9 11 18 17 3 11 9 5 10 7 10 3 4 5 6 12 6 11 7 6 4 4 2 2 4 4 4 1 1 5
Bobo 11 7 4 3 6 3
Exibido 11 4 6 4 10 10 3 6
Arrogante 3
Querido 7 3 5 8 4 4 13 2 2 4 2 7 5 5 2 3 4 3 3 4 5 7 4 9 3 3 8 19 1 2 13 5 1 5 7 2 5 10 3 11 3 2 1 9 8 3
Pati 4
Quieto 10 9 6 7 10 7 9 3 3 9 4 11 14 3 3
Tímido 9 3 3 2 2 7 7 6 3
Criança 9 6 7
Chato 3 8 12 7 7 3 4 3 5 3 7 3 4 7 4 6 6
Gente Boa 1 2 1 3 3 9 3 1 6 3 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 2 4 1 2 3 2 2 4 1 8 1 1 1 1 4 1 1
Bagunceiro 7 7
Bonito 19 11 4 3 5 1 1 6 3 7 1 10 9 1 3 4 1 7 5 8 2 5 1 4 1 1 3
Companheiro 1 3 3 6 1 1 1 1 5 2 2 5 2 1 4 6 2 2 2 2 5 3 2 2 5 3 1 1 3
Sincero 1 1 1
Falador 5 5 5 5 1 10 12 8 1 3 4
Nervoso 3 12 3 5 4 2 4 3 6 9 4 2 11 3
Alegre 2 1 1 7 1 2 2 12 4 3 1 1 8 9 5 5 4 1 2 1 5 1 1
Gigante 9
CDF Defeito 6
Baixo 9 5
Loira 1
Magro 6
Raissa 4
Urussanga 1
Perfeccionista 6
Garanhão 1
FALSO 0 7 0 3 0 5
Tarado 4
Colona 3
Antipática 4
Gaucha 5
Macaco 2
Corajoso 1
Goleiro 1
Batalhador 2 1
Observador 1 1
Cera 4
Certo demais 4
Bicha Q 3
Bicha D 10 2 3 2
Punk Q 1
Punk D 4 4
Bravo 7 8 4 5 5
Feio 19 3
Porco 8
Louco 3 1
Debochado 1 3 4
Gordo 4
Peituda 2
Folgado 1
Mata aula 1 5
Argentina 1
Espanhola 7
Playboy 8
Chinelo 3
Tarado 2 4
Cabelo curto 3
Banco 1
Vesgo 2
Preto 3
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AGENTES B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B50 B51 B52

LEGENDA

CLASSIFICAÇÕES  PARA OS ESTUDANTES DA CLASSE ABSTRATA ALTA - EXCELÊNCIA

CLASSIFICAÇÕES  PARA OS ESTUDANTES DA CLASSE ABSTRATA MÉDIA

CLASSIFICAÇÕES  PARA OS ESTUDANTES DA CLASSE ABSTRATA  BAIXA

OBS; AS CLASSIFICAÇÕES  DO PROFESSOR QUE APARECEM EM FONTE VERMELHA SÃO AS QUE COINCIDEM COM AS CLASSIFICAÇÕES DOS ESTUDANTES



APÊNDICE D
MAPA DAS CLASSIFICAÇÕES POR CLASSE DA ESCOLA DE E.BÁSICA PEDRO II MAPA DAS CLASSIFICAÇÕES POR CLASSE DO COLÉGIO CASTELO

CLASSE ALTA CLASSE MÉDIA CLASSE BAIXA CLASSE ALTA CLASSE MÉDIA CLASSE BAIXA
QUALIDADE DEFEITO QUALIDADE DEFEITO QUALIDADE DEFEITO QUALIDADE DEFEITO QUALIDADE DEFEITO QUALIDADE DEFEITO
Querido Bobo Querido Bobo Querido Bobo Querido Quieto Querido Quieto Querido Quieto
Legal Exibido Legal Exibido Legal Exibido Legal Tímido Legal Tímido Legal Tímido
Gente Boa Quieto Gente Boa Quieto Gente Boa Quieto Gente Boa Chato Gente Boa Chato Gente Boa Chato
Inteligente Tímido Inteligente Tímido Inteligente Tímido Inteligente Falador Inteligente Falador Companheiro Falador
Companheiro Criança Companheiro Criança Companheiro Criança Companheiro Nervoso Companheiro Nervoso Alegre Nervoso
Sincero Chato Sincero Chato Sincero Chato Sincero Teimoso Sincero Bagunceiro Bonito Bagunceiro
Alegre Falador Alegre Falador Alegre Falador Alegre Certo demais Alegre Fofoqueiro Calmo Fofoqueiro
Bonito Nervoso Bonito Nervoso Bonito Nervoso Bonito CDF Bonito Baixo Sincero Punk
CDF Arrogante Corajoso Bagunceiro Batalhador Baixo CDF Perfeccionista Punk Bravo Grande Vadio

Pati Goleiro Loiro Observador Bicha Compreensivo Bode Sensível Pati Caminhoneiro Não sabe jogar
Bagunceiro Batalhador Baixo Bicha Punk Desenha Bem Galinha Extrovertido Namorador Gente Grossa
Gigante Observador Magro Punk Bravo Punk Nego Grande Debochado Maconheiro
CDF Raissa Banco Feio Generoso Doido Rico Esquisito Folgado

Urussanga Porco Calmo Metido Estiloso Feio Criança
Perfeccionista Louco Justo Exibido Sérgio Reis Peidão Maria vai c/outras
Garanhão Debochado Punk Proeza Roqueiro Ladrão
FALSO Gordo Bravo Gosta RAP Leite Peixe
Tarado Peituda Baixo Obediente Grande Dumbo
Colono Folgado Polaco Vulgar Batata
Antipático Mata aula Mandão Porco Desatento
Gaucho Argentina Pati Cabeludo GOG
Macaco Espanhola Playboy Dança mau Triste
Cera Playboy Vadio Chupim Grande
Certo demais Chinelo Bagunceiro PC

Tarado Fofoqueiro Vadio
Cabelo curto
Vesgo
Preto

LEGENDA

Classificações incidentes em todas as classes nas duas escolas

Classificações incidentes na classe alta nas duas escolas

Classificações incidentes na classe média nas duas escolas

Classificações incidentes na classe baixa nas duas escolas

As diferenças entre as duas escolas comparando as respectivas classes abstratas



APÊNDICE E
MAPA DAS CLASSIFICAÇÕES RELACIONADAS A ELEMENTOS OBSERVADOS ESCOLA E.B.PEDRO II MAPA DAS CLASSIFICAÇÕES RELACIONADAS A ELEMENTOS OBSERVADOS COLÉGIO CASTELO

CLASSE ALTA CLASSE MÉDIA CLASSE BAIXA CLASSE ALTA CLASSE MÉDIA CLASSE BAIXA
QUALIDADE DEFEITO QUALIDADE DEFEITO QUALIDADE DEFEITO QUALIDADE DEFEITO QUALIDADE DEFEITO QUALIDADE DEFEITO
Querido Bobo Querido Bobo Querido Bobo Querido Quieto Querido Quieto Querido Quieto
Legal Exibido Legal Exibido Legal Exibido Legal Tímido Legal Tímido Legal Tímido
Gente Boa Quieto Gente Boa Quieto Gente Boa Quieto Gente Boa Chato Gente Boa Chato Gente Boa Chato
Inteligente Tímido Inteligente Tímido Inteligente Tímido Inteligente Falador Inteligente Falador Companheiro Falador
Companheiro Criança Companheiro Criança Companheiro Criança Companheiro Nervoso Companheiro Nervoso Alegre Nervoso
Sincero Chato Sincero Chato Sincero Chato Sincero Teimoso Sincero Bagunceiro Bonito Bagunceiro
Alegre Falador Alegre Falador Alegre Falador Alegre Certo demais Alegre Fofoqueiro Calmo Fofoqueiro
Bonito Nervoso Bonito Nervoso Bonito Nervoso Bonito CDF Bonito Baixo Sincero Punk
CDF Arrogante Corajoso Bagunceiro Batalhador Baixo CDF Perfeccionista Punk Bravo Grande Vadio

Pati Goleiro Loiro Observador Bicha Compreensivo Bode Sensível Pati Caminhoneiro Não sabe jogar
Bagunceiro Batalhador Baixo Bicha Punk Desenha Bem Galinha Extrovertido Namorador Gente Grossa
Gigante Observador Magro Punk Bravo Punk Nego Grande Debochado Maconheiro
CDF Raissa Banco Feio Generoso Doido Rico Esquisito Folgado

Urussanga Porco Calmo Metido Estiloso Feio Criança
Perfeccionista Louco Justo Exibido Sérgio Reis Peidão Maria vai c/outras
Garanhão Debochado Punk Proeza Roqueiro Ladrão
FALSO Gordo Bravo Gosta RAP Leite Peixe
Tarado Peitudo Baixo Obediente Grande Dumbo
Colono Folgado Polaco Vulgar Batata
Antipático Mata aula Mandão Porco Desatento
Gaucho Argentina Pati Cabeludo GOG
Macaco Espanhola Playboy Dança mau Triste
Cera Playboy Vadio Chupim Grande
Certo demais Chinelo Bagunceiro PC

Tarado Fofoqueiro Vadio
Cabelo curto
Vesgo
Preto

LEGENDA

Classificações relacionadas ao comportamento dos agentes Classificações relacionadas a origem dos agentes

Classificações relacionadas a pré disposição dos agentes Classificações relacionadas a comparações com animais

Classificações relacionadas a aparência física dos agentes Classificações relacionadas a comparação com personagens  de TV

Classificações relacionadas ao estilo de vida dos agentes Classificações relacionadas ao gosto dos agentes



APÊNDICE F
MODELO DE PERFIL E AGRUPAMENTO COLÉGIO CASTELO (LEGAL, QUERIDO, GENTE BOA)

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

AGENTES A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77
CLASSIF./MÉDIA 9,58 9,54 9,46 9,27 9,27 8,89 8,81 8,70 8,63 8,62 8,60 8,58 8,57 8,52 8,50 8,38 8,30 8,26 8,24 8,22 8,11 8,07 8,07 8,02 8,01 7,99 7,96 7,95 7,85 7,81 7,81 7,78 7,77 7,72 7,68 7,68 7,66 7,65 7,64 7,58 7,51 7,48 7,47 7,47 7,45 7,43 7,30 7,25 7,22 7,12 7,12 7,11 7,06 7,00 6,90 6,73 6,68 6,67 6,66 6,50 6,37 6,35 6,29 6,24 6,22 6,22 6,12 6,10 6,08 6,07 5,96 5,77 5,72 5,71 5,48 5,38 5,28
Legal 6 6 4 1 5 5 5 2 8 10 5 13 5 7 13 12 7 10 12 9 16 9 9 13 9 8 9 8 6 9 8 6 8 6 5 7 9 8 8 17 7 5 6 5 8 5 3 6 9 13 3 9 4 5 3 8 7 14 10 8 7 5 6 5 5 6 13 7 4 18 5 10 7 8 15 6

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

AGENTES A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77
CLASSIF./MÉDIA 9,58 9,54 9,46 9,27 9,27 8,89 8,81 8,70 8,63 8,62 8,60 8,58 8,57 8,52 8,50 8,38 8,30 8,26 8,24 8,22 8,11 8,07 8,07 8,02 8,01 7,99 7,96 7,95 7,85 7,81 7,81 7,78 7,77 7,72 7,68 7,68 7,66 7,65 7,64 7,58 7,51 7,48 7,47 7,47 7,45 7,43 7,30 7,25 7,22 7,12 7,12 7,11 7,06 7,00 6,90 6,73 6,68 6,67 6,66 6,50 6,37 6,35 6,29 6,24 6,22 6,22 6,12 6,10 6,08 6,07 5,96 5,77 5,72 5,71 5,48 5,38 5,28
Querido 7 18 10 8 10 4 4 5 16 11 8 12 4 13 5 2 5 4 12 6 10 5 5 4 8 8 16 8 6 9 5 11 17 7 5 11 9 5 20 8 2 16 10 10 5 14 10 9 7 12 10 1 14 1 2 18 1 2 5 7 9 1 8 7 3 2 8 15 1 5 9

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

AGENTES A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77
CLASSIF./MÉDIA 9,58 9,54 9,46 9,27 9,27 8,89 8,81 8,70 8,63 8,62 8,60 8,58 8,57 8,52 8,50 8,38 8,30 8,26 8,24 8,22 8,11 8,07 8,07 8,02 8,01 7,99 7,96 7,95 7,85 7,81 7,81 7,78 7,77 7,72 7,68 7,68 7,66 7,65 7,64 7,58 7,51 7,48 7,47 7,47 7,45 7,43 7,30 7,25 7,22 7,12 7,12 7,11 7,06 7,00 6,90 6,73 6,68 6,67 6,66 6,50 6,37 6,35 6,29 6,24 6,22 6,22 6,12 6,10 6,08 6,07 5,96 5,77 5,72 5,71 5,48 5,38 5,28
Gente Boa 7 4 8 2 7 11 5 1 5 1 11 3 3 11 2 5 2 2 1 2 3 12 3 3 3 4 6 6 4 3 1 4 3 7 10 13 7 1 1 1 5 11 8 4 5 2 4 11 4 11 7 1 5 6 2 3 1 7 1 2 6


