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Penso que existe uma verdade indiscutível: para que o professor seja “alguém”, ele deve ser uma pessoa “culta”, de uma cultura que o ajude a captar, a interpretar um mundo cada vez mais complexo. Porque o que ocorre hoje em Nova Iorque repercute  no que ocorre em qualquer aldeia do mundo, embora os cidadãos não fiquem sabendo por que ocorrem determinadas coisas no mundo. Sendo assim, acredito que hoje, mais do que nunca, o professor deve ser culto. (Sacristan,1997, p. 9)

Com essa afirmação, pode-se dizer, profética (1997), Sacristan ressalta a necessidade cada vez mais urgente de que os professores sejam profissionais cultos, conectados e capazes de discernir informações, interpretá-las e utilizá-las. Questões desse teor passam a povoar os debates dos últimos anos em torno da formação e profissão docentes, figurando nas propostas  de fóruns educacionais e nas diretivas oficiais dos governos. O “Relatório para a Unesco, da Comissão Internacional de Educação para o século XXI” (Delors et al., apud Martucci,1998) registra a importância atribuída atualmente ao trabalho com as informações, à sua leitura e interpretação adequadas, como capacidades essenciais aos indivíduos e, portanto, meta a ser atingida pela educação:
Com a emergência revolucionária e espetacular da sociedade da informação, neste final de século, em que se multiplicam as possibilidades de acesso a dados e a fatos, a educação deve permitir que todos possam recolher, selecionar, ordenar, gerir e utilizar as mesmas informações. (Delors et al., apud  Martucci,1998)   

As diretrizes curriculares trazem explícitas essas recentes concepções, ao pensar o papel do profissional docente nos tempos atuais:
Numa cultura que cresce em redes de conhecimento e em relações de escala global, numa mídia em que verdades e mentiras se encontram justapostas, o discernimento de conhecimentos e valores não prescinde do mestre, um mestre distinto, afeito também a uma nova cultura, a fim de desfazer equívocos e ressaltar informações pertinentes. (BRASIL/MEC/CNE, 1999)

Convive-se, então, no momento atual, com expectativas particulares em relação à cultura do professor, que emergem de um contexto em que um volume de informações inédito é disponibilizado no meio social e pressiona por redimensionamentos de alguns aspectos até então sedimentados no universo escolar. Vislumbra-se, para os professores, um futuro de formação profissional permanente, mas sobretudo de formação cultural ampliada.
A preocupação com a capacitação docente figura entre as medidas oficiais tomadas na direção de “adequar” os sujeitos da educação às novas exigências e modelos sociais configurados. A garantia de acesso às informações, assim como a formação dos professores para o trabalho com as tecnologias de informação e comunicação e, por conseguinte, para lidar com as informações,  são metas, por exemplo, do Proinfo: Programa Nacional de Informática, lançado em 1997 e desenvolvido pelo MEC em parceria com os governos estaduais e alguns municipais, que visa à introdução das novas tecnologias de comunicação e informação na escola pública.
Capacitar para o trabalho com novas tecnologias de informática e telecomunicações não significa apenas preparar o indivíduo para um novo trabalho docente. Significa, de fato, prepará-lo para ingresso em uma nova cultura, apoiada em tecnologia que suporta e integra processos de interação e comunicação.  A capacitação de professores para o uso das novas tecnologias de informação e comunicação implica redimensionar o papel que o professor deverá desempenhar na formação do cidadão do século XXI. É, de fato, um desafio à pedagogia tradicional, porque significa introduzir mudanças no processo de ensino-aprendizagem e, ainda, nos modos de estruturação e funcionamento da escola e de suas relações com a comunidade.(Proinfo, BRASIL/ MEC/ SEED/522/1997)

A realização dessas metas tem sido, no entanto, associada a soluções que priorizam a instrumentalização das escolas, em detrimento de outros problemas existentes na  formação e prática docentes e na organização pedagógica das instituições escolares. Aspectos relevantes deixam de ser considerados, principalmente no caso dos professores. Dizem respeito a esses profissionais como sujeitos, ou seja, quem são, que lugar social ocupam, como e por que chegaram onde estão e que relação estabeleceram com o conhecimento ao longo de seus percursos de formação e profissional. Acredita-se que docentes conectados em rede, preparados para lidar com o computador, passariam a ser, automaticamente, informados, cultos, capazes de leitura, seleção e interpretação das mensagens que ali circulam e, portanto, bem formados e preparados para ensinar.
Os professores vivenciam, nos últimos anos, uma situação peculiar. A história da profissão docente, em especial no Brasil, revela uma progressiva desvalorização social, atribuída,  em particular, aos profissionais da educação básica, paralelamente à crescente feminização da atividade – também observada em escala mundial – e a uma queda do seu nível salarial. Esse quadro de desprestígio da profissão agrava-se com o passar dos anos, como demonstra Ferreira (1998), chegando ao ponto de o professor de ensino público fundamental ser qualificado como um profissional “incapacitado intelectualmente” (Ferreira, 1998, p. 94). Assim, parece paradoxal requerer desses profissionais, que acumulam décadas e décadas de desprestígio, de intensificação do trabalho e de redução salarial, que se tornem subitamente interessados, cultos, conectados, bem informados, entusiasmados, enfim, com sua atividade e papel social. Convive-se ainda com os mesmos profissionais e atribui-se-lhes o mesmo valor, mas, diante de um contexto macroestrutural que exige mudanças mais radicais, torna-se inaceitável que não atendam às novas exigências sociais.
O estudo aqui referido aborda mais amplamente a relação que professoras estabelecem atualmente com a informação e o conhecimento, partindo do seguinte pressuposto: essa relação, que se efetiva nas condições e contexto particulares do momento, seria condicionada pelo valor que atribuíram e atribuem ao conhecimento em suas interações com as orientações familiares e com os universos escolar e profissional. De acordo com Bourdieu (1992), as disposições, ou um sistema de disposições (habitus), constituem-se e modificam-se nas interações dos sujeitos com os campos sociais, com o que ali se apresenta como aposta de valor, como capital e, portanto, de acordo também com as posições que os agentes ocupam nesses variados espaços e com o capital que possuem para neles atuar. Para o autor, a relação entre o habitus e os campos é também uma relação de construção cognitiva. As disposições do sujeito diante de um determinado espaço social lhe permitem constituir aquele universo como mundo significante, dotado de sentido, de valores próprios, de um jogo particular. Identificar um campo significa também reconhecer que naquele universo existem posições, disputas e alvos dessas disputas, ou seja, capitais em questão:
O capital, ou uma espécie de capital, é portanto algo que é eficiente em um campo determinado, seja como arma, seja como aposta na luta, o que consente a seu detentor exercitar algum tipo de poder, uma influência, e portanto existir em um campo determinado. (Bourdieu, 1992, p. 68)

Para ilustrar essa idéia de capital como particular e referente a um campo específico, o autor comenta, por exemplo, que o conhecimento do cálculo diferencial, assim como da língua grega, podem ser considerados capital em espaços determinados. No caso do cálculo, em universos nos quais atuam matemáticos, engenheiros, para quem esse tipo de conhecimento define diferenças de posição entre os participantes. O conhecimento da língua grega, valorizado em ambientes particulares, pode nem ser aventado como aposta de valor em uma outra infinidade de espaços sociais. 
Questiona-se aqui o pressuposto subjacente às recentes propostas de formação de docentes direcionadas para o uso de novas tecnologias, que considera o ingresso desse profissional em uma “nova cultura” como automático, decorrência natural de sua adaptação ao trabalho com as fontes que disponibilizam informações e ampliam as possibilidades de comunicação. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade de essas propostas deslocarem o foco de suas atenções, atualmente centrado nas técnicas e instrumentos que capacitariam os docentes, para os sujeitos desses programas de formação, ou seja, os professores. 

Algumas indicações metodológicas

Este trabalho destaca alguns dos resultados de uma pesquisa de caráter qualitativo  realizada com professoras do ensino fundamental de uma mesma escola da rede pública de Belo Horizonte. Serão discutidas aqui as narrativas de quatro, entre as seis docentes estudadas.  A análise focaliza, para cada professora, fatores que informam sobre suas disposições (habitus) acerca do conhecimento, configuradas e a configurar-se nas interações destas com as orientações e valores familiares, com os universos escolar e profissional. Buscou-se relacionar as disposições adquiridas aos interesses que regem o uso atual que as docentes fazem das fontes de informação. Uma atenção especial foi dada à internet, por suas características particulares e pelas contingências do contexto atual,  na tentativa de compreender se esse meio estaria, de alguma forma, alterando as disposições das professoras acerca do conhecimento, suscitando interesses e investimentos em informação. 
A escolha dos sujeitos privilegiou docentes que utilizassem a internet há mais de seis meses e contassem com esse acesso em suas residências, paralelo à interação com outros meios de informação como televisão, livros e jornais. Era importante ainda que as professoras não tivessem participado de curso específico de formação para o uso de computadores, o que poderia sugestionar suas referências às buscas na internet. Nesse sentido insere-se o cuidado em selecionar sujeitos em uma mesma instituição escolar. A idade das professoras analisadas variou entre 33 e 49 anos, e a experiência profissional, entre um ano e meio e 25 anos. Apenas uma delas, Ana, ainda não concluiu a formação em terceiro grau, freqüentando atualmente um curso de magistério superior. Bia e Elisa são graduadas em Pedagogia e Flora em Letras.
Dois tipos claramente distintos de disposições acerca do conhecimento foram detectados na  análise dos valores e estratégias das famílias em relação à formação das filhas professoras e das suas próprias linhas de ação, em termos da formação escolar e profissional: disposições que revelam investimento ou indiferença em relação ao conhecimento.

Investimento em conhecimento

O reconhecimento e a valorização do conhecimento escolar como alvo e aposta de investimento podem ser percebidos entre as estratégias de alguns pais acerca da formação das filhas. “Investir” em um alvo, para Bourdieu, pressupõe reconhecê-lo como tal, ou seja, identificar nele algum valor, alguma possibilidade de que proporcione rendimento futuro ou uma forma de poder.
Por investimento eu entendo a propensão a agir que nasce da relação entre um campo e um sistema de disposições ajustadas para aquele campo, um sentido do jogo e das apostas em jogo que implicam ao mesmo tempo uma inclinação e uma atitude a participar do jogo, ambas socialmente e historicamente constituídas, e não universalmente dadas. (Bourdieu, 1992, p. 86) 

Os valores dos pais que acusam reconhecimento e orientações de investimento no conhecimento escolar como capital são expressos por algumas docentes:
A preocupação da minha família foi sempre dar uma formação muito boa pras filhas porque isso era a única forma para que a gente pudesse estar melhorando de vida, ascendendo socialmente, é através do estudo, do estudo e do trabalho, a gente poderia ter acesso ao trabalho se realmente tivesse um estudo. (Elisa)
O tom da minha criação, da orientação que meu pai sempre deu, minha mãe, (...) era de que a gente precisava estudar. (...), sabe, era um incentivo assim diário, cotidiano, e não tinha outra coisa, você podia ficar com fome, mas estudar você não podia deixar de estudar, sabe, então essa foi uma coisa que norteou muito a nossa vida ... (Flora)

Cuidados especiais revelam a esperança de retorno dos possíveis rendimentos que o conhecimento escolar poderia proporcionar ao futuro das filhas. Nesse sentido, inserem-se estratégias de controle e acompanhamento dos resultados escolares, como a provisão de aulas particulares em casos de dificuldades, escolha de determinados estabelecimentos escolares que garantissem o sucesso dos investimentos, entre outras. Tais linhas de ação, consideradas típicas das famílias das camadas médias (Nogueira, 1995), são adotadas, no caso, por pais originados socialmente dos meios populares, mas que, por motivos diversos, elegem a escola e os estudos como caminho fundamental para que as filhas ultrapassem as posições que eles próprios alcançaram em termos profissionais e sociais. Essa e outras observações da investigação apontam para a importância, ressaltada por diversos autores (Gonçalves,1996, Viana, 2000, Zago, 2000), de se considerar aspectos diferenciados que, de maneira caótica, não linear, apresentam-se como condições objetivas vivenciadas pelos sujeitos e interferem de modo decisivo na formação das subjetividades.
Uma estreita relação pode ser observada entre os tipos de conhecimento valorizados e perseguidos nas próprias trajetórias de formação dos pais e aqueles privilegiados por eles como importantes, ao pensar a formação e o futuro dos filhos. Paralelamente ao conhecimento escolar, também outras formas de conhecimento, não disponibilizadas pela escola, eram tidas como essenciais para a formação pessoal e profissional das professoras:
Uma coisa que ela sempre colocava é que nós tínhamos que saber desde consertar ferro elétrico até tocar uma sinfonia. Então todas nós aprendemos a bordar, (...) costurar (...) tínhamos aula de música, então todas nós aprendemos a tocar acordeom, tocar escaleta, então ela fazia questão da nossa formação. (Elisa)
É, meu pai lia muito. Apesar dele ter feito só até a 3a série, mas ele era uma pessoa que lia jornal todos os dias, lia revistas e livros. Ele adorava ler, sabe, ele tinha uma cultura geral muito grande, muito boa. (...) A partir do momento que eu consegui ler (...) aí ele levou pra nossa casa a coleção do Monteiro Lobato, infantil, aí eu comecei a ler...
Domingo então era o dia da leitura, né, ele levantava cedinho, ia comprar jornal, comprava vários jornais e dava à gente os cadernos, sabe? (Flora)    

O entrelaçamento de fatores como etnia e ascensão social aparece compondo a esperança de um futuro profissional para as filhas negras, diferente do seu (tema também discutido em Gomes,1994), no caso da mãe da professora Elisa. Tendo sido empregada doméstica e depois banqueteira, ela priorizava para as filhas investimentos em conhecimentos que pudessem garantir independência e sobrevivência financeira. O pai de Flora, por sua vez, incentivava práticas legitimadas socialmente em termos de cultura, provavelmente reconhecidas por ele como importantes no  ambiente sindical, no qual atuou.
Mais distanciadas da influência familiar intensa, as estratégias dessas docentes em termos de formação revelam disposições incorporadas que acusam a continuidade das inclinações de reconhecimento e investimento tanto no conhecimento escolar como em outras formas de conhecimento. Paralelamente ao trabalho como professoras na escola básica, atuam ainda em outras atividades profissionais que comportam outros conhecimentos e investimentos. Flora é também secretária bilíngüe e Elisa realiza um trabalho de pesquisa sobre a formação da identidade da criança negra na escola, que lhe rendeu a publicação de um livro e uma cartilha. Tudo isso parece contribuir para suas avaliações acerca do próprio capital, em termos de conhecimento, e para as expectativas futuras, que demonstram uma atitude ativa na direção de continuidade e incremento da formação. 

Indiferença em relação ao conhecimento  

Bourdieu (1997) contrasta a noção de indiferença à de interesse. Para ele, o indiferente é aquele que não consegue identificar as nuanças, as diferenças em jogo, para quem dá tudo na mesma. Ressalta-se, porém, que tanto o interesse como a indiferença não são vistos pelo autor como absolutos, mas circunscritos a um jogo social determinado. Nos casos anteriores, as estratégias dos pais acusavam a valorização do conhecimento escolar e de outras formas de conhecimento como capital para a formação das filhas. Em outros casos, no entanto, é a indiferença ao estatuto de capital que o conhecimento poderia adquirir que reúne em comum as estratégias familiares e as disposições mais tarde incorporadas pelas filhas:
Eu acho que a questão  de estudo a minha mãe devia ter pegado mais no pé da gente, sabe, ela deixou bem... até hoje com meus sobrinhos ela é a mesma coisa, ela fala “ah gente, nossa, mas... fica com essa coisa de estudar demais” (representando a mãe).  (Ana)
Não, em relação à escola ele não tinha, ele achava que não precisava de estudar... (o pai). Depois da 4a série, eles estudaram até a 4a série, então eles falavam que eu estava estudando além deles, então... era responsabilidade minha. Nunca me cobraram resultado nenhum. (Bia)

Os valores e investimentos familiares apontam, ainda nesses casos, para uma relação com aquilo que os pais haviam considerado importante em termos de cultura. A formação escolar limitada – apenas a conclusão das quatro primeiras séries – não impede que reconheçam para as filhas, em meio à indiferença a variadas formas de conhecimento, aquilo que em suas interações sociais era identificado como aposta de valor, no caso, os conhecimentos básicos da língua portuguesa.
Olha, vou te ser sincera, a minha mãe forçava a gente. Ela tinha... ela tinha uma... ela tem até hoje uma enciclopédia de verbos, ela acha um absurdo que a gente não saiba conjugar todos os verbos, então a minha mãe é ligada a umas coisas que... essas enciclopédias que ela tinha dos tal dos verbos... (Ana)
Ele (o pai) estava numa roda de colegas, e ele falou uma coisa assim, falou uma batata, um “nós vai”, alguma coisa assim, e um amigo chamou a atenção dele, que uma pessoa culta não falava daquela forma, e isso tocou-o profundamente, aí ele comprou uma gramática e passou a estudar, e passou a vida inteira a nos corrigir em casa ... (Bia)

Os percursos de formação das filhas professoras, quando mais afastadas da influência intensa dos valores familiares, revelam a continuidade, inscrita nas disposições, da indiferença em relação ao conhecimento escolar ou outras formas de conhecimento. Essas docentes abandonam as relações com a escola tão logo concluem as metas previstas pelos pais, de formação no segundo grau, e retomam bem mais tarde esse investimento, devido a exigências objetivas de suas condições financeiras, sociais e profissionais.
Pra você ter uma idéia, as minhas amigas todas faziam cursinho à tarde e eu fazia curso de datilografia pra poder trabalhar porque eu não queria fazer vestibular, principalmente para pedagogia, longe de mim dar aula... Eu não gostava do magistério, fiz o magistério porque eu achava mais fácil, eu era bem malandrinha. (Ana)
Não fiz mais, não fiz, foi uma frustração, foi um desgaste violento (o fracasso no vestibular). Aí eu fui trabalhar, aí eu trabalhava como telefonista.
Mas assim, tirei o curso Normal achando muito ruim, e que eu nunca iria dar aula. (Bia)

Ambas nunca quiseram ser professoras e a profissão docente aparece em seus caminhos profissionais como o ponto de desistência das outras opções anteriormente tentadas. No caso de Ana, porque é demitida de uma concessionária, trabalho que, segundo ela, “amava”. Já a professora Bia acaba cedendo à profissão que sempre negou por falta de escolha. Desistindo do curso de Psicologia, seu sonho, e do de jornalismo, porque não se sentia identificada com os colegas, bem mais jovens, ela opta por Pedagogia, curso, segundo ela, mais adequado à sua idade e condição de esposa e mãe. O fator gênero parece ter determinado a escolha, para a qual contou a associação professora-mulher-feminino, tema abordado e discutido em diversos trabalhos, entre os quais o de Assunção (1994).
As expectativas futuras dessas professoras, em termos de formação, são bastante limitadas, o que reforça a identificação da profissão de professor como ponto final dos investimentos em formação pessoal e profissional: 
Não vou muito mais além disso não, porque não vou dar conta de estudar tanto. (Ana)
Não (...), eu acho que eu tenho que investir nelas (as filhas), o meu tempo já passou (sobre a possibilidade de investimentos em formação profissional). (Bia)

Observou-se, nesses dois últimos casos, que o conhecimento escolar, assim como formas variadas de conhecimento que pudessem estar relacionadas a uma cultura mais ampla, não foram objeto de reconhecimento e investimento nas trajetórias sociais das docentes, nem figuram como alvos em suas expectativas profissionais futuras. 

A informação como capital

Para Bourdieu (1992), é a familiaridade das disposições ou habitus com determinados campos ou capitais que leva os sujeitos a identificar o que ali está em jogo e participar, investindo nos alvos em questão. Ao se pensar na invasão informacional com a qual se convive atualmente, nas exigências colocadas para o profissional docente relacionadas à sua cultura e, em particular, à sua capacidade de identificar, selecionar e discernir informações que lhe seriam úteis, poder-se-ia indagar até que ponto determinadas informações se fazem reconhecíveis para o professor como importantes para a própria formação ou atuação. 
Ao se referir à cultura tida atualmente como essencial ao professor, Sacristan a associa  a uma capacidade de captar e interpretar o mundo. Em outro momento, o mesmo autor esclarece ainda o diferencial que essa cultura, como capital, acarreta a seu detentor, em termos de liberdade: “A cultura assimilada como textura da pessoa é ferramenta de liberdade, independência e autonomia dignificantes” (Sacristan, 2001, p.119).
A cultura livre, que amplia as possibilidades de interpretação e de avaliação do mundo atual, assim como a independência e a autonomia de ação do sujeito, pode-se perceber, são reconhecidas pelo autor como arma de luta, como capital, “para que o professor seja alguém”, isto é, para que atue como tal. Seriam, no entanto, reconhecidas também pelos próprios docentes como essenciais à sua formação e atuação? Em meio a tantas informações disponíveis, estariam os docentes distinguindo e “investindo” naquelas que poderiam lhes proporcionar uma cultura geral, que lhes permitissem situar-se no contexto social, avaliar e criticar sua prática, sua posição, enfim, atuar? Estariam os professores de ensino básico, em seu cotidiano de interação com as fontes de informação, demonstrando reconhecê-las como disponibilizadoras de capital? Esse capital estaria associado a uma possível necessidade de atualização, acompanhamento do que acontece no mundo, de modo a compreender em que contexto se inserem e atuam como sujeitos e como profissionais?

Investimentos e indiferença nas interações com as fontes de informação 

As interações cotidianas ou regulares das docentes aqui analisadas com as fontes de informação – jornais escritos e televisivos, livros, televisão e internet – são regidas por interesses distintos. De um lado, detectam-se o reconhecimento e o investimento nas informações que dizem respeito exatamente à atualização a que se referia Sacristan. Para as mesmas professoras cujas disposições reconhecem e investem em variadas formas de conhecimento ao longo de seus percursos, essa atualização é tida como fundamental para a sua formação e atuação como profissionais, ou seja, é associada a “estar na ativa”, como explica uma delas. Os jornais escritos e televisivos, nesses casos, são objeto de interação diária.
Ah, sim, nossa senhora, todos os dias (referindo-se a jornal televisivo). Na hora do jornal sentou, acabou, tem que ouvir. É rotina, comum. Primeiro pra que eu possa me manter informada, eu faço questão de me manter  informada, eu acho que a gente não pode ficar muito alienada do mundo que a gente tá não (...). Profissionalmente eu preciso disso também, né, que eu ainda tô na ativa e eu preciso também estar informada... (Elisa)
Leio, diariamente (referindo-se a jornal). Eu sou assinante da Folha (Folha de S. Paulo) (...) tem na Ilustrada, (...) são quatro, cada dia um tema é, Em Dia, é... Flagrante, Relâmpago, Da Rua e um outro tipo, que eles escrevem. É desse tamanhozinho, mas eles conseguem, com um espacinho mínimo, escrever coisas fantásticas. E eu aproveito pra... o que é mais interessante, que tem a ver com os alunos aqui, eu trago pra trabalhar com eles. (Flora)

Uma atualização não cotidiana, mas ainda assim regular, é buscada por essas docentes também nos livros, fontes que, em seus exemplos de uso, disponibilizam principalmente informações ligadas à formação ou prática profissional.
Tudo dentro da questão racial, porque é um assunto que eu tenho estudado agora, Mestiçagem no Brasil, Os Arturos...
Eu tenho uma biblioteca legal, se eu tiver que procurar alguma coisa, se eu sei aonde que eu posso encontrar nos meus livros, eu  prefiro procurar lá. (Elisa)
Ultimamente eu tenho priorizado leituras que me ajudem aqui na escola (...) Mas de literatura eu li Ensaio sobre a cegueira, do Saramago; li alguns livros infanto-juvenis por causa da escola (risos), como, por exemplo, A droga da obediência, é... eu às vezes leio o que eu não gosto muito, mas... eu tenho que ler, né? Li... As histórias fantásticas do Alan Poe, também por causa da escola, adorei, é ótimo, são contos de terror, de mistério; estou lendo um livro do Tomaz Tadeu sobre currículo, estou lendo, estudando (...). (Flora)

Os veículos citados são vistos por essas docentes como disponibilizadores, pois, em meio às informações que podem oferecer, reconhecem aquelas que lhes interessam e aí investem, de maneira regular.
Por outro lado, a indiferença caracteriza as interações das demais professoras com os meios de informação, e sobretudo com o tipo específico de informação relacionado à atualização regular, à busca de uma cultura mais geral:

Eu não sou de ler jornal todos os dias, nem de ver jornal todos os dias, essa é a minha realidade. (...) Eu sei que eu tenho... (...) mas assim... eu não tenho me preocupado muito com os problemas...
Ultimamente o que eu gosto mesmo em televisão é filme. Filme e reportagens assim sobre animal, coisas assim, e gosto de novela também. (Ana) 
Não, não, jornal não (...). Leio se eu estiver num consultório médico e não tiver nada pra ler, aí eu leio jornal. 
A televisão eu assisto de vez em quando, na hora de vir pra cá, um pouquinho, eu gosto de uma novela (...) tem um canal muito bom, Discovery, tem uns canais muito bons no Multicanal, é... reportagem de animais. (Bia) 

Os jornais escrito e televisivo não são reconhecidos por elas como disponibilizadores de informações que lhes possam interessar. Suas disposições não conseguem identificar ali um alvo de investimento, porque não creditam a esse tipo de informação o estatuto de capital essencial à sua formação pessoal ou mesmo à sua atuação profissional.
Também com os livros a mesma atitude de indiferença se revela:
Eu não li nada (referindo-se ao passado). Sou forçada, eu sinceramente... eu não sou de... eu não sou boa leitora. (Ana)
Eu tive um problema na perna, esse ano, eu li Inteligência emocional, que me influenciou muito. Se eu tiver que sair pra trabalhar, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu não leio. Por exemplo, nessa época que eu estou trabalhando eu não leio. (Bia)

Tais aspectos suscitam uma observação importante: se para algumas professoras a atualização regular e a cultura geral são objetos de investimento permanente, componentes dos capitais que reconhecem e de que dispõem para existir e atuar no universo profissional, para outras essas formas de conhecimento não são valorizadas. Suas disposições, habitus, não conseguem reconhecê-las como essenciais, como apostas de valor e como capital para a própria formação.

As disposições diante da internet  e de “um  mundo de informações”

Como reagiriam as disposições das professoras diante da internet? Esse é um veículo particular, tratado ultimamente como revolucionário. Poderia então, pelas características diferenciais, modificar disposições, suscitar curiosidades, interesses, investimentos nas tantas formas de conhecimento que pode disponibilizar?
A investigação aponta para outras direções. O uso da internet pelas docentes acusa, sim, uma continuidade, inscrita em suas disposições, das inclinações de investimento e indiferença relativas aos conhecimentos. A internet aparece como meio que disponibiliza informações essenciais, ligadas à atualização regular profissional, para as mesmas professoras que utilizam os outros meios com esse tipo de interesse. Para elas, a fonte apresenta também vantagens em relação às outras, como informações mais atualizadas e maior variedade:
Por exemplo, eu precisei de ver uma coisa sobre o candomblé (na internet) quando eu estava organizando o meu livro. Eu precisava ter várias opiniões a respeito do candomblé, eu abri lá vários sites que tinham sobre o candomblé, pesquisei, tirei, olhei várias coisas. (...) eu prefiro procurar lá nos meus livros, mas quando eu quero alguma coisa mais avançada, quando eu quero a última palavra, aí com certeza eu recorro à internet. (Elisa)
...Entrar em site de cantores (...), e procurando com o objetivo de trazer música que interessasse aos alunos, que fossem bonitas e que interessassem e fizessem parte, assim, do que eles gostam, dos assuntos que eles gostam. (...) eu descobri o Pasquale na internet também, ele tem umas coisas muito legais, eu já colecionava, ele escreve na Folha toda quinta-feira, eu já recortava aquilo toda quinta-feira, aí vi que tem na internet, aí eu comecei a tirar na internet, que é mais fácil. (Flora)

Nos casos de Ana e Bia, observa-se, por outro lado, a indiferença a informações da internet que proporcionem atualização, ampliação da cultura geral e livre. Se utilizam a rede, e até com freqüência, revelam, no entanto, interesses específicos definindo tal exploração. Uma variedade de exemplos de buscas realizadas com êxito e relativa autonomia, desenvoltura e desprendimento, aparece associada a interesses de lazer:
 
Eu uso... ( a internet) principalmente se for banalidade eu acho tudo, (...) (e explica o que seriam essas banalidades) ... as revistas que eu gosto de ver, né? (...) É... dicas de beleza, tem... aquela revista Plástica...  também tem um exemplar dela lá, sempre tem alguma coisa sobre plástica, é... às vezes lazer também tem, tem aquelas coisas de viagem, que às vezes tem alguma dica, coisas desse tipo. (...) aquelas reportagens falando sobre moda, dicas de beleza, eu gosto. Outro dia eu entrei no Cartoon também, com os meus filhos. (Ana) 
É meu meio de comunicação (referindo-se à internet), eu escrevo páginas (...) sabe, eu escrevo, escrevo pra minha sobrinha, mando cartão, eu adoro, (...). Mandava e-mail pras minhas amigas todas, mandava cartão, descobria sites, daqueles sites lindos de estrelinhas, que você abre aquelas mensagens lindas (...). Eu vou pra Globo, pego site da Ana Maria, pego receitas... e... vou pros artistas e... abro revista, fiz e-mail de todo mundo lá em casa, no... foi assim, uma loucura, mexi em tudo, possível e impossível. Cartões... (Bia)

Os diversos sites encontrados, as buscas variadas e concluídas com sucesso, regidas por intuitos de lazer, contrastam com os escassos exemplos, em geral malsucedidos, quando o assunto se refere a questões profissionais: 
Já, já procurei sobre os índios, aí aparece aquela trenhada que eu não quero, índio não sei onde, índio da... índio não sei o que lá, índio atual... e não tinha nada do que eu queria lá dos quinhentos anos do Brasil. (Ana)
Eu acho que isso ainda tá começando, não tá assim um trabalho assim, muito... não tá assim muito efetivo ainda na rede, a questão de educação na rede. Agora, dá licença, minha menina tira tudo, sobre Freud, sobre esquizofrenia, psicologia: ela acha tudo. (Bia)

As mesmas professoras que utilizam a internet com desenvoltura para lazer enxergam ali um universo estranho, complicado, confuso, que comporta uma miríade de informações desconectadas, mal organizadas, excessivas e que não lhes são úteis.
A quantidade ilimitada de informações, de origens e formas variadas, exatamente a característica que faz da internet um veículo especial, tratado como solução para tantos problemas de acesso à informação pelas populações, parece, nesses casos, mais dificultar do que auxiliar. Funciona antes como entrave do que como catalisador de interesses, de investimentos. Ao ampliar a oferta de informações que as professoras não reconhecem como essenciais à sua formação ou prática profissional, a internet acentua a falta de comunicação entre essas docentes e uma infinidade de conhecimentos que suas disposições não conseguem valorizar. 
Se, para alguns, esse veículo funciona como facilitador, para outros agrava  dificuldades. Se é por vezes associado à idéia de inclusão social, pela possibilidade de democratização do acesso a variadas formas de conhecimento, pode também funcionar como definidor de distâncias ainda mais intransponíveis entre os sujeitos e as tantas informações que não reconhecem.

Algumas considerações finais: as disposições duradouras

A diferença entre os sujeitos analisados é clara:  de um lado, professoras que transitam com facilidade entre as informações, identificam, selecionam e investem naquelas que lhes são úteis, mantendo com os meios uma interação regular. De outra parte, docentes que não conseguem reconhecer, valorizar e, portanto, investir nas variadas formas de conhecimento disponibilizadas pelas fontes de informação, utilizando esses veículos, em geral, para intuitos de lazer.
Percebe-se, nos casos estudados, que não são as fontes que definem os interesses das professoras pelas informações, pelo conhecimento. Os meios apenas atendem a necessidades previamente estabelecidas, ou seja, parecem pouco modificar as disposições já existentes, nesses sujeitos, em relação ao conhecimento e à informação. O interesse pelo conhecimento, o lugar que cada professora lhe atribui antecede o uso que possam fazer dos variados veículos de informação. Esse lugar foi e é ainda construído, modificado, enfim, configurado, nas interações das docentes com as condições objetivas que encontraram ao longo de seus percursos de formação, com o universo de possibilidades e chances que se lhes apresentou, com os valores e orientações que pontuaram suas relações sociais com a família, a escola e o universo profissional, e que contribuíram, de forma desordenada, não seqüencial, para a conformação de suas subjetividades.
Nesse sentido, este trabalho pretende destacar o quanto podem parecer equivocadas as medidas que atribuem a uma ou outra fonte específica, como, por exemplo, a  internet, ou a técnicas básicas, como a capacitação para o uso dos computadores, o poder de transformar ou mesmo incrementar a relação que os professores estabelecem com o conhecimento, com a informação e, enfim, com a cultura. Pensar que o conjunto do professorado transformaria seus interesses, suas avaliações, seus modos de interpretar, seus valores e suas práticas, de maneira súbita e como resultado de intervenções tecnológicas, é desconsiderá-los como sujeitos de sua própria história. A história desses atores sociais, que têm em comum a profissão de professor do ensino público fundamental, traz inscrita, neste país, a marca do desprestígio social e, entrelaçado a essa marca, de modo intrínseco, um distanciamento cada vez mais consistente e evidente das possibilidades de apropriação do que, nessa mesma sociedade, é considerado legítimo em termos de cultura.
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