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Introdução
No presente texto apresentaremos os resultados obtidos na pesquisa (1998-2001) denominada "Os professores da escola pública e a educação escolar de seus filhos: uma contribuição ao estudo da profissão docente". 
Decidimos investigar as razões pelas quais pais professores da escola pública escolhem um determinado estabelecimento de ensino para a escolarização de seus filhos, pressupondo que o professor, ao delinear a educação escolar pretendida, revele as características de escola que privilegia para o trabalho docente. 
Quando iniciamos a investigação não tínhamos a dimensão de que esta questão "da escolha do estabelecimento escolar pelos pais" estava na "ordem do dia" e de que estudos em vários países estão sendo realizados para investigá-la Para compreender estas relações entre o contexto internacional e  a escolha das escolas pelos pais em nosso país analisamos as obras de "AFONSO, A. Políticas Educativas e Avaliação Educacional: para uma análise sociológica da Reforma Educativa em Portugal (1985-1995)", publicada em 1998 e de NOGUEIRA, M., A. A Escolha do Estabelecimento de Ensino pelas Famílias. Revista Brasileira de Educação,  publicada em 1998, p. 42-56.
. Identificamos nestes estudos as relações entre as transformações econômicas, sociais, culturais, que estão ocorrendo em âmbito mundial e essa preocupação, cada vez mais acentuada, dos pais em escolher com  cuidado as escolas para seus filhos.
Realizamos um estudo exploratório com 228 professores e professoras para apreender a representatividade da hipótese levantada, ou seja, se existe, de fato, um número significativo de filhos de professores de escola pública estudando em escola particular e visando identificar, também, a porcentagem de professores do universo pesquisado que fez essa opção. O estudo exploratório em duas regiões, Guarulhos e Zona Norte/Capital revelou  que  63% dos professores colocam seus filhos em escola particular. Os argumentos recorrentes nos questionários para essa opção foram a prioridade para a escola que assegura a aprendizagem dos alunos e uma boa infra-estrutura. Tanto aqueles que escolheram a escola pública, como a  particular, explicitaram critérios semelhantes para essa escolha, como por exemplo, a preocupação com um estabelecimento de ensino bem-conceituado, com  referências positivas e com uma "boa clientela".
Partindo do pressuposto de que as representações são incorporadas pelos agentes sociais em toda sua trajetória de vida, de formação e de experiência profissional, em um segundo momento, optamos por investigar detidamente as representações dos professores com filhos em escola particular, mediante entrevistas com 21 professores e professoras que participaram do estudo exploratório. 

Alguns argumentos recorrentes para a escolha da escola particular
São recorrentes os argumentos dos investigados de que na escola particular algumas das  reivindicações para o trabalho docente são contempladas, especialmente em relação às condições de trabalho e à infra-estrutura das escolas. Entre as características elogiadas nas escolas particulares estão: o compromisso individual dos professores, a perspectiva de boas condições de trabalho; uma equipe de apoio; alunos considerados "bons", dentro da média, estimulados a estudar pela família, com perspectivas de futuro; a possibilidade de que os alunos aprendam.
Para uma parcela significativa dos professores, os docentes que trabalham na escola particular são os mesmos da escola pública e a indisciplina, também, faz parte do cotidiano escolar da escola particular. Reiteram, porém, que existe maior número de funcionários, maior apoio pedagógico e, geralmente, maior rigidez para com os alunos que ultrapassam os limites. Explicam os entrevistados que existem vários tipos de escolas particulares, e que grande parte delas não possui as qualidades propagadas. Relata um professor: "a escola particular também deixa muito a desejar. Maquia muito. Em muitas escola ... a gente sabe que tal professor vai bem, o outro engana" (12) Estas citações numeradas são dos próprios investigados e estão de acordo com os anexos da pesquisa original.. Os alunos elogiados são aqueles cujas famílias incentivam os estudos, que valorizam o conhecimento escolar, que se esforçam, são responsáveis, têm perspectivas de futuro, que não são agressivos. Geralmente, essas características são associadas aos alunos que pertencem a uma condição social melhor. Esse "tipo ideal de aluno" é uma representação dominante, embora os discursos revelem que nem todos os alunos da escola particular podem ser classificados na categoria de "aluno ideal". Os entrevistados também referem-se à indisciplina, à agressividade, à falta de interesse dos alunos na escola particular, porém, tais aspectos nestas escolas são encontrados com menor incidência.
Reconhecemos nos dados, também, que a escolha da escola particular se vincula, ainda, a outras características, como por exemplo, às condições econômicas desses professores. Muitos deles escolhem as escolas particulares cujo valor da mensalidade é compatível com a renda da família ou aquela onde exercem a profissão docente, pela possibilidade de obter bolsa de estudo para seus filhos, mas que nem sempre correspondem àquela idealizada como a melhor.
Genericamente, identificamos alguns aspectos muito significativos para a compreensão dos motivos que os levaram a colocar os filhos em estabelecimentos de ensino particulares. Consideramos que esses aspectos fazem parte de categorias do discurso dos professores investigados:
-	a experiência profissional contribuindo para a rejeição da escola pública como opção para a escolarização do filho: condições de trabalho, relação com a instituição; dificuldade para ensinar os alunos; sentimento de solidão na profissão;

-	a educação escolar pretendida para o filho: o sentido do jogo incorporado na trajetória de vida, de formação, na experiência profissional e nos discursos recentes sobre educação.

A experiência profissional contribuindo para a rejeição da escola pública como opção para a escolarização dos filhos e filhas

		A opção dos entrevistados pela escolarização dos filhos na escola particular, em parte, é justificada pelo descontentamento em relação às escolas públicas onde trabalham. 
Quando perguntamos para 19 professores, que possuem filhos na escola particular, se colocariam seu filho ou filha na escola pública, se fosse necessário, a maioria deles, 13 professores, responderam "não" e seis professores responderam "sim". De forma geral, mesmo os professores que responderam "sim", disseram que fariam isso com tristeza, com preocupação, somente em último caso ou que arriscariam para não deixar os filhos fora da escola. Alguns afirmaram que existe escola pública com um bom trabalho e outros, com bons professores. No entanto, os outros disseram que ficariam preocupados com a falta de segurança, com o descaso do governo, com a falta de funcionários e com o problema da clientela que freqüenta essas escolas, como explica uma professora:
"... em última instância eu colocaria. Têm escolas que a gente sabe que são boas, têm um trabalho bom ... . A clientela é que faz com que você tenha medo de colocar o seu filho. Na escola particular ... você sabe que os pais têm um certo nível, se preocupam. Aqui não. Às vezes, você fala com a mãe e ela fala: 'não posso fazer nada, tenta a senhora controlar" (13).

Os professores que “não” colocariam de forma nenhuma seus filhos na escola pública, afirmaram que, se fosse necessário, trabalhariam mais, procurariam uma escola particular com preço acessível porque, segundo eles, conhecem como está funcionando essa rede de ensino, como podemos identificar neste fragmento de entrevista: 
"Nunca. Eu cataria lata, se necessário, mas eu não colocaria meu filho numa escola pública. Porque sei, eu conheço, eu estou aqui" (08). 

Argumentaram que tomariam essa atitude pelos problemas existentes, dentre eles: a falta de segurança, de estrutura, de recursos, a falta de tempo para os professores se aperfeiçoarem. Acrescentaram a esses problemas a falta de acompanhamento dos pais na escolarização dos filhos, a dificuldade de colocar limites nos alunos e de cobrar a responsabilidade nos estudos dos alunos da escola pública, em virtude da política do governo, interessado, segundo eles, no dinheiro obtido no exterior. Muitos disseram que não colocariam seus filhos na escola pública pelas más companhias, pela falta de interesse dos alunos em estudar e porque tal escola não funciona como antigamente. 
Identificamos, também, ressentimentos dos professores em relação à maneira como são decididos os rumos do ensino público. Para eles, a lógica utilizada nas mudanças implementadas nas escolas públicas do Estado de São Paulo pauta-se muito mais pela redução dos gastos do que por uma preocupação com a elevação da qualidade de ensino, como propagam os discursos oficiais.
As diretrizes da política educacional de São Paulo, segundo Cortina (2000), fazem parte de projeto político de âmbito nacional, que utiliza empréstimos de agências internacionais, como o Banco Mundial O Banco Mundial passa a desempenhar um importante caráter estratégico nesse contexto, mediante programas de ajuste estrutural, no sentido de reorganizar economicamente os países não desenvolvidos para defender os interesses dos credores internacionais e contribuir para reestruturar a abertura das economias dos países dependentes, adequando-as aos novos interesses do capital globalizado (Soares, 1996, p.21).
, para implementar as diretrizes políticas internacionais no país, fundamentadas em propostas de racionalização dos serviços públicos e de cortes nos gastos com setores sociais. 
A nova política educacional propõe a descentralização administrativa e pedagógica, a informatização e racionalização do sistema para torná-lo eficiente e eficaz, o incentivo ao ensino à distância, a utilização dos livros didáticos, a avaliação dos resultados dos alunos. Essas medidas estão em consonância com os princípios defendidos pelo Banco Mundial. 
 Explica Contreras (1997) que a descentralização do poder responsabiliza os professores pelas mudanças e também transfere os conflitos sociais relacionados à educação para os contextos locais, tornando-os em grande parte diluídos. A Administração utiliza o argumento de que é necessário reconhecer as pluralidades e diversidades dos alunos, insere a descentralização como um objetivo do sistema educativo e, ao mesmo tempo, a regulamentação administrativa. 
O discurso do grupo de professores que investigamos revela que existe uma percepção ainda incipiente de que algo está errado e, por isso, muitos resistem. Não são chamados a participar da construção desses novos conhecimentos que necessitam incorporar para serem classificados como "bons professores". Ao contrário de elogiar as medidas oficiais tomadas, esses professores enfatizam aspectos que contrastam com aqueles que apresentamos sob a ótica do discurso oficial dos documentos publicados pela Secretaria Estadual de Educação.  
Dezoito dos entrevistados referem-se, também, à falta de condições de trabalho como um dos fatores que estaria dificultando o exercício da profissão docente na escola pública. Segundo grande parte dos entrevistados, há pouco tempo para preparação das aulas, para atualização profissional, porque os docentes necessitam trabalhar em vários períodos e em várias escolas e pelo desgaste sofrido em salas de aula com muito alunos. Note-se que uma parte significativa dos professores entrevistados relacionam a nova política educacional implementada pelo governo estadual com os baixos salários e o aumento do número de alunos em sala de aula. Muitos professores reclamam da falta de funcionários e de materiais para trabalhar com os alunos. Relatam que a violência e a falta de segurança nas escolas são outros problemas enfrentados no cotidiano escolar e que são agravados em virtude da ausência de uma  infra-estrutura adequada.
Codo coordena uma pesquisa publicada em 1999, denominada "Educação, Carinho e Trabalho", realizada pelo Laboratório de Psicologia do Trabalho da Universidade de Brasília, com 52.000 trabalhadores de educação do Brasil: professores, funcionários e especialistas em educação da rede pública  estadual. Nessa pesquisa, verifica-se um aumento da carga de trabalho dos professores e identifica-se como obstáculos da atividade docente: o trabalho em mais de uma escola; turmas em níveis diferentes de ensino, representando uma maior exigência na preparação e execução das aulas; a falta de tempo dos professores para prepararem as aulas, para estabelecerem vínculos com seus alunos. Como a pesquisa abrange um vasto número de professores que trabalham na rede pública estadual, não é difícil compreender por que os problemas nas condições de trabalhos verificados nesse estudo possuem pontos em comum com aqueles abordados pelo grupo de professores que entrevistamos.
Nosso estudo não possibilita analisar se os professores investigados estão com burnout Segundo os autores Codo, W. e Vasques-Menezes (1999), os profissionais mais propensos a adquirir essa síndrome são aqueles que trabalham em profissões em que as pessoas estão encarregadas de “cuidar”, envolvendo a afetividade. Explica Codo e Vasques-Menezes:"burnout foi o nome escolhido; em português algo como  'perder o fogo', 'perder a energia ou 'queimar (para fora) completamente' (numa tradução mais direta). É uma síndrome através da qual o trabalhador perde o sentido de sua relação com o trabalho, de forma que as coisas já não importam mais e qualquer esforço lhe parece inútil" (p.238).

, no entanto, em 19 das 21 entrevistas realizadas, os entrevistados afirmam que na escola pública estão sentindo-se mal, frustrados, desestimulados, desamparados, desacreditados, com as mãos atadas, tristes, sozinhos, incapazes, desconsiderados, o que consideramos vestígios de sofrimento psíquico, no sentido utilizado por Codo. A seguir, apresentaremos alguns  destes sentimentos:

" Eu me sinto incapaz ... brigando contra um sistema" (08).

" Frustrado. ... .Antigamente eu me sentia beneficiado ... .Acho que a formação cultural é  obrigação da escola. Nós não estamos dando hoje em dia" (12).

Concordamos com Codo quando afirma que as cobranças em relação aos professores, sem as condições de trabalho propícias e sem a valorização, tanto financeira como de legitimação de seus saberes, de seu trabalho, de seus pontos de vista sobre as tomadas de decisão sobre o ensino público, prejudicam consideravelmente a qualidade do ensino. Exige-se do professor que aumente a produtividade,  responsabilizado-o "pelo sucesso e pelo fracasso do processo de trabalho no interior da escola" (1999, p. 149, apud  Cortina, 2000, p. 245). Identificamos, portanto, uma parte dos aspectos que contribui para o mal estar vivido pelos professores investigados e que os leva a procurar a rede privada de ensino para educar seus filhos: a cobrança de si mesmos e da instituição para que modifiquem sua prática pedagógica, sem que ocorra, concomitantemente, uma valorização profissional e das condições de trabalho, bem como um investimento em uma formação docente que valorize seus saberes e que os considerem como agentes na construção dessas mudanças.
Os discursos dos entrevistados explicitam diversas e complexas dimensões dos obstáculos enfrentados para o trabalho com os alunos de escola pública. 
Os professores que investigamos vivenciam essa indefinição sobre o que ensinar e qual aluno formar, carregam o peso da responsabilidade de sua função, sem uma valorização profissional e uma formação docente adequada às novas exigências. Na relação pedagógica, estabelecida com seus alunos, podem estar transmitindo a desvalorização de si mesmos e dos conhecimentos que pretendem transmitir. 
Identificamos que uma parte significativa de professores, pelo menos em sete entrevistas, atribuem a responsabilidade dos problemas vividos na educação à falta de compromisso de seus colegas de trabalho. Alguns questionam a falta de cobrança e de controle sobre os professores. Esses discursos explicitam uma representação de que os problemas da educação são os professores, individualmente, sem levar em consideração o contexto em que eles estão inseridos Seria de se esperar que todos os professores que entrevistamos enfatizassem, em seus discursos, a necessidade de, por exemplo, receber um salário bem melhor para que pudessem exercer com profissionalismo sua função, procurando atender às novas exigências, que são muitas. Identificamos que uma parte significativa de professores, pelo menos em sete entrevistas, atribuem a responsabilidade dos problemas vividos na educação à falta de compromisso de seus colegas de trabalho. Alguns questionam a falta de cobrança e de controle sobre os professores. Sete professores justificam que na profissão docente os professores precisam trabalhar pelo prazer, não pelo salário, que cada um deve fazer a sua parte, dar tudo de si, tendo a representação da profissão como uma missão a ser cumprida. Identificamos neste discurso uma representação dominante de que os problemas da educação são os professores, individualmente, sem levar em consideração o contexto no qual estes estão inseridos.. A maioria dos entrevistados não propõe resoluções compartilhadas e coletivas para suportar o peso das pressões que vivenciam em seu trabalho.

A educação escolar pretendida para o filho: o sentido do jogo incorporado na trajetória de vida, de formação, na experiência profissional e nos discursos recentes sobre educação.

O mal-estar vivido na profissão não pode ser considerado como o único motivo para que os entrevistados rejeitem para seus filhos a rede de ensino onde trabalham. Além dos saberes obtidos pelos professores em sua experiência profissional, que contribuem para essa decisão, também, podemos identificar que os professores investigados possuem "valores e representações que se aproximam daqueles incorporados pelas camadas médias da população". Esses professores conseguiram melhorar sua condição social mediante os estudos e, portanto, valorizam o investimento na educação escolar como uma "estratégia" para que seus filhos obtenham melhores lugares na sociedade. 
Segundo os pressupostos sociológicos de Bourdieu, o espaço social é construído pelos agentes, coletiva e individualmente, em determinadas condições objetivas, mediante relações objetivas entre as posições que ocupam, determinando as interações sociais. Essas relações objetivas que organizam as práticas e representações não são imediatamente perceptíveis. São invisíveis, encobertas pelas interações, ocultando a luta pelo poder de apropriação de determinados objetos e bens valorizados nesse espaço social. 
Analisando os pontos de vista dos entrevistados sobre seus principais argumentos para colocar os filhos na escola particular, identificamos não só as singularidades destes pontos de vista, mas também suas similaridades, porque esses professores são agentes sociais com a mesma profissão, com histórias de vida e de formação muito parecidas, que ocupam, portanto,  lugares próximos no campo social. A partir desses lugares ocupados, incorporam uma  percepção do mundo e da educação com características semelhantes.
A percepção do agente social sobre as alternativas possíveis em sua vida, obtidas mediante o habitus incorporado "O habitus é ao mesmo tempo um sistema de esquemas de produção de práticas e um sistema de esquemas de percepção e apreciação das práticas. E, nos dois casos, suas operações exprimem a posição social em que foi construído ... . Os agentes se autoclassificam, eles mesmos se expõem à classificação ao escolherem, em conformidade com seus gostos, diferentes atributos, roupas, alimentos, bebidas, esportes, amigos, que combinam entre si e combinam com eles, ou, mais exatamente, que convêm à sua posição. Mais exatamente: ao escolherem, no espaço dos bens e serviços disponíveis, bens que ocupam nesse espaço uma posição homóloga à posição que eles ocupam no espaço social. Isso faz com que nada classifique mais uma pessoa que as suas classificações. ... Assim, através do habitus, temos um mundo do senso comum, um mundo social que parece evidente" (1989, p.158-159).
, é denominada por Bourdieu  como “sentido do jogo. No caso dos agentes sociais por nós investigados, apreendemos algumas especificidades. Os professores da escola pública ocupam um lugar não privilegiado no campo educacional na atualidade. Nas entrevistas, em vários momentos, encontramos expressões que revelam o descontentamento dos professores, sentindo-se deslegitimados e desvalorizados pela sociedade.
Podemos identificar nos argumentos utilizados pelos entrevistados aspectos semelhantes, no que diz respeito à escolha de determinado estabelecimento de ensino. São eles: a influência das informações fornecidas por amigos, colegas de trabalho sobre a qualidade da escola; a importância dada às atividades extracurriculares promovidas pela escola, como informática, laboratório de inglês, curso de teatro, de música, natação, etc. Outra característica que permeia a maioria das entrevistas é a preocupação com uma boa infra-estrutura e um ensino que promova a responsabilidade, com funcionários e um corpo docente bem preparado, assíduo e compromissado. Esses pais professores almejam, portanto, para a escolarização de seus filhos, encontrar um estabelecimento de ensino que inspire confiança, tanto em relação à aprendizagem, como em relação à segurança, revelando uma estratégia de investimento no capital cultural e social Segundo Bourdieu, o sentido do jogo é produzido mediante a apropriação de determinados capitais. Um deles é o capital cultural que, segundo o autor, pode existir sob três formas: no estado incorporado, no estado objetivado ou estado institucionalizado (Bourdieu in Catani et al. (Org), 1998, p.74). O capital cultural, no estado incorporado, seria aquele adquirido pela educação familiar e escolar, pelo qual o agente internaliza disposições como formas de agir, de pensar e de conhecer. No estado objetivado, o capital cultural é reconhecido sob a forma de bens culturais, como quadros, livros, etc. O capital cultural institucionalizado caracteriza-se pelo “certificado escolar obtido”. O autor explica que existem relações entre o capital econômico e o capital cultural. O capital econômico dá acesso aos bens culturais, escolas com certificados reconhecidos, etc. O capital cultural reveste os bens econômicos de determinado poder simbólico. Outro capital valorizado em determinados campos é o capital social, definido por Bourdieu  como um“... conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades comuns ..., mas também, são unidos por ligações permanentes e úteis” (Bourdieu, in Catani et al. (Org.), 1998, p. 67).
. 
No entanto, além de identificarmos pontos de vistas convergentes nas entrevistas sobre a melhor escola para os filhos e as comparações realizadas entre pais e professores da escola particular e da escola pública, o que já nos revela um sistema de classificações incorporado e utilizado para a escolha da escola, podemos identificar, também, algumas diferenças nas argumentações sobre as prioridades valorizadas para tal escolha, especialmente, em relação aos princípios educativos escolhidos e à socialização pretendida para os filhos.
Para compreender melhor essas diferenças, categorizamos em três grupos os argumentos utilizados pelos professores nas vinte e uma entrevistas realizadas: ênfase no ensino direcionado pelo professor, com disciplina rígida e transmissão de conteúdos; prioridade à educação escolar, tendo como foco a aprendizagem do aluno; preocupação com a segurança e com a clientela escolar. 

a- Ênfase ao ensino direcionado pelo professor, com disciplina rígida e transmissão de conteúdos - vestígios do habitus incorporado

"Se você quer que seu filho hoje tenha chance de disputar alguma coisa, você vai ter que prepará-lo muito bem e, principalmente, com essa responsabilidade e, infelizmente, a escola pública não está dando esta responsabilidade. ... Foi indicada essa escola ... porque ela cobra muita disciplina, muita organização e respeito" (04).

Os argumentos de dez professores, praticamente 50% dos entrevistados, sobre a escola escolhida para os filhos estão fundamentados em aspectos como: escola com disciplina, exigente, com cobrança de estudos aos alunos, com ênfase à transmissão de conteúdo, são recorrentes no tipo de escola privilegiado para os filhos. Não coincidentemente, tais características também são encontradas nos discursos dos entrevistados sobre as recordações de sua própria escolarização.
Para explicitar essa semelhança entre os aspectos enfatizados como mais importantes para a escola de seus filhos na atualidade e os aspectos lembrados pelos professores sobre sua escolarização, apresentaremos, a seguir, as expressões recenseadas das entrevistas que se referem às  lembranças de quando eram alunos, agrupadas a partir de algumas categorias. São elas:
- características da escola: tradicional; forte; muito boa; com disciplina; organizada; respeitada; estruturada; com seriedade; metodologia mais conservadora; normas; regras a serem cumpridas;  rigorosa;
- alunos: com responsabilidade; comprometimento; respeito ao professor; aprendem de verdade; receptivos; com curiosidade para aprender; levam para a escola educação de casa; com uma preocupação em relação à educação; disciplinados; 
- professores: compromissados; muito bons; sabiam seu papel; cobravam dos alunos; respeitados e responsáveis; com vontade de ensinar; trabalhavam com mais afinco; com dedicação; amor e carinho; considerados como espelho; conseguiam chegar mais no aluno; com determinado nível de conhecimento; valorizados;
- relação entre pais e educação dos filhos: os pais eram preocupados com a educação escolar dos filhos; incentivavam os estudos; 
- contexto socioeducativo: em vários relatos os professores explicam que, no passado, tiveram problemas financeiros que dificultavam seus estudos; que a seleção era difícil; existiam poucas vagas; entravam apenas os melhores; existiam poucas chances. Por outro lado, disseram que a sociedade valorizava a escola e o professor. 

Portanto, do nosso ponto de vista, os fragmentos de entrevista revelam vestígios do habitus incorporado pelos professores, porque as características valorizadas em suas lembranças, em grande parte, coincidem com aquelas privilegiadas para a escola para seus filhos.
A "falta de vontade de aprender" por parte dos alunos parece ser um dos maiores problemas para o professor. A educação escolar visando à responsabilidade é um dos aspectos muito enfatizados para a escolha da educação escolar dos filhos pelos entrevistados, buscando justamente um tipo de escolarização que possa garantir para seus próprios filhos, segundo seus pontos de vista, tal vontade e reponsabilidade pelos estudos.
Identificamos, também, que os professores, geralmente, apresentam representações nostálgicas sobre a escola pública que influenciam suas expectativas atuais sobre a escola e a educação. Um estudo realizado por Nadai (1991) explicita as representações de "um grupo de professores que estudou ou atuou nas escolas oficiais secundárias, normais e superiores dos anos trinta aos sessenta” (1991, p. 16-17). Sua investigação evidenciou o caráter nostálgico das lembranças sobre a escola pública e as semelhanças entre representações dos professores por ela investigados com as representações que aparecem nos relatos de professores por nós entrevistados, especialmente sobre elogios à escola tradicional, as lembranças positivas em relação à escolarização e os discursos proferidos sobre a profissão docente, como “sacerdócio”,  “dom” ou “modelo a ser seguido". Podemos inferir, portanto, que existe uma cultura escolar que é transmitida de geração para geração, cuja força fica explicitada pelas representações que continuam existindo sobre a escola.
A maioria dos professores prefere priorizar para os filhos uma educação escolar "tradicional", por julgar que seus princípios são bem conhecidos e foram vivenciados na própria escolarização. Concebem a educação tradicional como aquela em que todos os alunos partem das mesmas condições de aprendizagem e que o sucesso escolar é obtido mediante muito esforço, muito estudo e disciplina. No entanto, a educação tradicional também significa, para esses professores, preparar os indivíduos para cumprir as regras, estabelecendo a ordem em uma sociedade capitalista violenta e insegura. 
As entrevistas analisadas revelam a força do habitus incorporado pelos professores em sua trajetória de vida, em sua própria escolarização e em sua experiência na docência que, muitas vezes, aponta para uma tipo de escola e de educação não encontrados onde trabalham. Os dados explicitam, também, que esses professores, mesmo sem estar ocupando um lugar privilegiado no campo educacional, obtiveram melhores condições na sociedade, pela influência preponderante do capital cultural adquirido. A maioria dos professores vieram de famílias com dificuldades financeiras e utilizaram o estudo para conquistar uma situação social melhor, mesmo que não a ideal. Projetam nos filhos as possibilidades de ampliarem suas conquistas sociais através dos estudos e transmitem a eles sua importância.
Portanto, um dos motivos para priorizar a escola particular para os filhos seria o sentido do jogo incorporado, pressupondo um investimento no capital cultural de seus filhos como uma possibilidade privilegiada para que tenham um futuro melhor. 

b- Prioridade à educação escolar tendo como foco a aprendizagem do aluno - "representações dominantes no campo educacional"

"É uma escola que está preocupada com o futuro do aluno, como ensinar esse aluno. Então o que eu espero dela é isso, que compreenda meu filho, trabalhe com as dificuldades dele, não simplesmente passe por cima das dificuldades" (13).

Outra parte dos professores entrevistados explicita vestígios em seus próprios discursos dos pontos de vista de especialistas em educação e de pesquisas educacionais recentes, que propõem mudanças profundas na cultura escolar. Em sete entrevistas, as características valorizadas para a escolarização dos filhos dizem respeito ao trabalho pedagógico, recusando a imagem do professor como detentor do poder e do saber, focalizando a aprendizagem dos alunos, no acompanhamento individualizado de seus avanços e de suas dificuldades e na ênfase aos conteúdos relacionados às próprias referências dos alunos. 
Pode-se identificar que os pontos de vista de professores que colocam em primeiro lugar essas características para a escola escolhida também são influenciados por suas histórias de vida e de formação. Mesmo os professores que escolhem para seu filho uma escola com uma educação escolar com princípios modernos, com alternativas que procuram romper com a homogeneização dos alunos, com objetivo de desenvolver a autodisciplina, e a incorporação de habilidades para que os alunos aprendam a aprender, mediante a conquista da autonomia intelectual, não deixam de valorizar a capacidade de seus filhos e dos alunos da escola particular em apreender a cultura dominante legitimada. 
Compreendemos que tais representações legitimadas sobre a profissão docente na atualidade passam a fazer parte dos discursos de uma parte dos professores, mesmo que gerando conflitos com as representações anteriormente incorporadas. É importante considerar, também, que escolas particulares com tais características são escolhidas para os filhos, porque possuem uma infra-estrutura capaz de promover as condições necessárias para viabilizar as novas exigências relacionadas ao respeito às diferenças entre os alunos e à promoção de um acompanhamento de seus avanços e dificuldades.
No entanto, encontramos nesse discurso uma imagem da profissão docente com outras características. Para esse grupo, o professor é aquele que analisa o aluno individualmente, possui conhecimentos científicos para intervir e contribuir para que o aluno supere suas dificuldades. Nesses discursos, genericamente, podemos identificar a valorização da profissão docente como aquela que propicia ao aluno motivação interna para estudar, incentivando nele o desenvolvimento de uma auto-disciplina.

c- Preocupação com a clientela escolar - estratégia que privilegia a valorização do capital social

"Em primeiro lugar eu pensei na clientela, não tanto pela competência dos professores, porque professor da escola pública é [o mesmo professor] da escola particular. Acho que na escola particular tem essa disciplina, tem regras, tem normas, os pais participam mais da vida dos alunos, enquanto na escola pública você não vê isso. Então você vê uma clientela que está mais preocupada, realmente, com o ensino do filho. ... A gente paga uma escola ... de esquina, para [o filho] ter um convívio um pouco melhor com os colegas, mas a gente sente que há professores que não estão muito preparados" (18).

Além da valorização do capital cultural como um investimento, o sentido do jogo internalizado pressupõe, também, a preocupação desses pais e professores com o capital social, isto é, acreditam poder dar melhores possibilidades para os filhos, se eles freqüentarem lugares onde os colegas e suas famílias tenham maior condição financeira. Priorizam um ambiente escolar onde as famílias acompanhem e valorizem a educação escolar, onde os filhos tenham "boas influências", uma escola bem organizada, com funcionários, professores, direção e coordenação compromissados, com professores qualificados e assíduos, com ensino forte. Condicionam o aprendizado dos alunos a um ambiente escolar em que os problemas são identificados e solucionados. 
Segundo nosso ponto de vista, os professores investigados utilizam o sentido do jogo incorporado sobre a importância do capital social, quando demonstram preocupação com segurança e com a clientela da escola. 
Essa ênfase na clientela e na segurança pode ser entendida como uma característica que faz parte do habitus incorporado pelos entrevistados, mas também condiz com o clima de medo gerado pela violência experimentada nos tempos atuais que, na escola pública, incide com maior intensidade, ou é mais evidenciada, por atender as camadas de baixa renda da sociedade. 
A preocupação com determinado tipo de clientela parece revelar, ainda, uma dificuldade para ensinar os alunos de escola pública, com uma heterogeneidade de valores culturais; alunos que, em sua maioria, são de classe média baixa, outros pobres e outros, ainda, muito pobres. A ênfase na segurança explicita, em parte, dificuldades que os professores enfrentam para o estabelecimento de relações com alunos que possuem suas próprias regras de socialização e que reagem e resistem às regras e aos modelos de bom aluno que a cultura escolar impõe homogeneamente a todos.
Quando os entrevistados elucidam a preocupação com a segurança e com a clientela, evidenciam saberes sobre a força das relações entre os alunos que são estabelecidas na escola e, ao mesmo tempo, uma desconfiança quanto à possibilidade de a escola pública ter os "mecanismos de controle suficientes" para que os alunos e, inclusive, seus filhos, estudem. Essa desconfiança é reforçada quando expressam em seus discursos as dificuldades para trabalhar com seus alunos, que analisamos no capítulo anterior. É importante, porém, enfatizar que procuram nas escolas particulares tais mecanismos. 
Primeiramente, podemos confirmar o pressuposto que tínhamos no início da investigação, de que os professores escolhem para seus filhos as escolas a partir das referências obtidas, mesmo que idealizadamente, em sua própria escolarização. O habitus incorporado, além de influenciar sua identidade como professor, também proporciona um sistema de classificações e de valores que contribui para a definição do tipo de escolarização vislumbrado para os filhos. 
Porém, pelos argumentos utilizados nas entrevistas, os professores consideram também a contribuição de representações mais recentes. Essas representações são construídas a partir da influência das mudanças aceleradas que vêm ocorrendo em nossa sociedade. Dentre elas, estão aquelas veiculadas pelos discursos proferidos por especialistas de educação, mediante propostas educacionais, fundamentadas, em grande parte, pelos estudos psicológicos sobre a  aprendizagem. 
Outras dizem respeito a valores que se fortalecem na atualidade, a partir da vertiginosa transformação econômica e tecnológica. Dentre eles, estão a supervalorização do individualismo, da competividade, que exigem qualificações específicas para o atendimento de um mercado de trabalho restrito e que exclui uma parcela significativa da sociedade, por não possuir tais qualificações exigidas.  
Esses pais e professores estão preocupados com uma educação escolar que prepare os filhos para as inovações tecnológicas, para a competitividade, para  a "responsabilidade nos estudos" e que propicie  um ambiente escolar "protegido da camadas sociais excluídas", cujas representações remetem à insegurança e à violência, muito identificadas com as escolas públicas de periferia. 
Apreendemos, portanto, que o habitus incorporado pelos professores adequa-se às novas exigências e representações legitimadas na atualidade. Identificamos, por exemplo, que uma parte significativa dos professores entrevistados busca propiciar para os filhos uma educação escolar tradicional, cujas referências são bem conhecidas, para que se apropriem de uma disciplina intelectual e moral necessárias, segundo eles, para a vida em uma sociedade violenta e competitiva. 

Considerações finais

Se os professores estão sendo responsabilizados individualmente pela sociedade e pela Administração pelas deficiências na qualidade de ensino, quando não acreditam na possibilidade de seus alunos de escola pública aprenderem, em virtude de sua condição social, estão utilizando o mesmo tipo de representação, colocando no aluno, individualmente, a culpa por suas dificuldades escolares.
Analisando os dados, desvelamos que os professores vivenciam um complexo processo que produz o mal-estar docente, mas também uma parte deles, mesmo sem atentar para isso, ao considerar natural exercer a profissão em uma rede de ensino rejeitada para a escolarização de seus próprios filhos, estão utilizando estratégias ideológicas que visam legitimar os privilégios, naturalizando-os" (Bourdieu in Nogueira e Catani, p.117). Os professores, culpabilizando a si mesmos, os outros agentes educativos e seus alunos pelas dificuldades vividas, tendem a entrar em um círculo que legitima a desvalorização da profissão. Do nosso ponto de vista, a valorização da docência implica em um processo de luta dos próprios professores por espaços de formação que propicie utilizar e ressignificar seus saberes e redimensionar o papel social da profissão, possibilitando que a escola pública se torne aos seus olhos uma opção legitimada para a escolarização dos alunos e de seus filhos. Para que o professor assuma "a responsabilidade sobre as conseqüências sociais e políticas do exercício profissional da docência" (Contreras, 1997, p. 57) Tradução nossa., é necessário a apropriação de um saber e de um saber-fazer,  que "transcenda o sentido puramente técnico dos recursos didáticos" (Sockett, 1993 in Contreras, 1997, p.57) Tradução nossa.. 
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