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Este trabalho consiste em um estudo que busca aprofundar a contribuição que a 
atividade de contar e recontar histórias na educação infantil pode propiciar para a 
aquisição do Capital Cultural dos alunos. Constitui–se nosso objeto de pesquisa: 
qual a contribuição que um procedimento didático/cultural como a atividade do 
conto–reconto tem trazido para a aquisição do capital cultural, bem como para o 
estreitamento das relações entre escola e família? Os estudos de Pierre Bourdieu 
nos fornecerão os subsídios necessários para a análise dos dados. Trabalharemos 
com a abordagem qualitativa, com ênfase no estudo de caso. A coleta dos dados se 
dará por meio de entrevistas semi–estruturadas. Os sujeitos de nosso estudo são 
cinco professoras de EMEIs (Escola Municipal de Educação Infantil) da cidade de 
Matão–SP, que estão trabalhando com a atividade do conto–reconto nos últimos 
nove anos; além de dez alunos que participaram desses recontos, bem como as 
mães desses alunos. Entendemos que nossa investigação poderá possibilitar uma 
fértil reflexão acerca dos procedimentos escolares, no que diz respeito à aquisição 
e/ou ampliação do capital cultural e suas implicações para as relações da família 
com a escola, de modo a podermos observar quais as reais contribuições que tal 
atividade tem trazido no que se refere à formação de leitores, à alfabetização, ao 
estreitamento da relação pais–filhos–escola e, principalmente, à aquisição do 
capital cultural.  
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O presente trabalho consiste em um estudo que busca aprofundar a contribuição 
que a atividade de contar e recontar histórias na escola pode propiciar para a 
aquisição do Capital Cultural dos alunos, independente da classe social à qual os 
mesmos estejam inseridos. Tal atividade, nomeada "conto-reconto", encontra-se 
sugerida no plano de ensino das Escolas Municipais de Educação Infantil da cidade 
de Matão-SP desde o ano de 1999, constituindo-se como uma das atividades de 
caráter permanente devido à regularidade com que ela acontece, ou seja, 
semanalmente. 

Decorridos mais de nove anos desde a sua implementação, a atividade pedagógica 
do conto-reconto continua sendo realizada da seguinte maneira: uma vez por 
semana (a sugestão oferecida aos professores é para que seja escolhida a quinta-
feira), um aluno escolhe um livro (da biblioteca da escola ou do acervo de livros da 
classe) de sua preferência e o leva para casa a fim de ser lido por um de seus 
familiares. No dia seguinte, geralmente sentados em círculo no chão, o aluno 
reconta em sala de aula, para a professora e os demais colegas, a história lida em 
casa, usando o livro como suporte ou não. 

A partir dos estudos realizados em nossa dissertação de mestrado intitulada: 
"Recontando Histórias: a leitura e a visão de mundo do pré-escolar", defendida em 
fevereiro de 2005, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, área de 
Metodologia de Ensino, da Universidade Federal de São Carlos-SP, com o objetivo 
principal de observar e analisar as pistas de visão de mundo fornecidas pela criança 
ao se apropriar das histórias ouvidas, verificamos, Donato (2005), que a visão de 



mundo está presente em todo o processo de contação de histórias, principalmente 
quando a criança insere elementos de seu cotidiano na história narrada, cujo 
objetivo é sempre a produção de efeito de sentido. Durante a realização da 
atividade do reconto observou-se que as crianças não só buscam a apreensão do 
texto como um todo, como também fazem outras "leituras". Nesse contexto, 
apreender a atividade de recontar como uma atividade enunciativa possibilitou 
tomá-la também como registro da leitura do aluno e, em conseqüência, como 
atividade interpretativa, como produtora de sentidos por excelência. 

Essas conclusões mostram que a atividade de contar e recontar histórias para 
crianças na sala de aula é uma atividade que contribui para que a criança 
estimule/opere suas habilidades cognitivas, representacionais e outras diretamente 
relacionadas às atividades escolares como a leitura e a escrita. Exatamente por isso 
é que estamos propondo este estudo que ora apresentamos, considerando que o 
rendimento da ação escolar encontra-se diretamente ligado ao capital cultural 
previamente investido pela família, daí a razão pela tríade com a qual estamos 
realizando nossa investigação: conto/reconto (estratégia escolar) - vínculo familiar 
- capital cultural.  

Após os estudos realizados com a atividade do conto-reconto, muitas indagações 
surgiram em torno desse procedimento didático, mas a que nos interessa é a 
seguinte: Quais as chances que as famílias têm de se imiscuírem com o 
conhecimento que a escola oferece a seus filhos? Ou melhor, um procedimento 
didático aplicado para a aprendizagem da criança pode favorecer a aquisição de 
conhecimento, em sentido amplo, por parte da família quando esse procedimento 
extrapola a sala de aula e atinge o cotidiano das respectivas famílias? 

A formulação dessa pergunta diz respeito à aquisição do capital cultural, por meio 
da referida atividade, pelas crianças e pelas suas famílias, simultaneamente. Uma 
vez que envolve a família diretamente com a leitura dos textos para as crianças. 
Nesse contexto, acreditamos que os estudos de Pierre Bourdieu nos fornecerão os 
subsídios necessários para a compreensão do capital cultural e, necessariamente, 
por meio da noção de 

A discussão sociológica de Bourdieu (1992) centralizou-se, ao longo de sua obra, na 
tarefa de desvendar os mecanismos de reprodução social que legitimam as diversas 
formas de dominação. Para empreender tal tarefa, o autor desenvolve conceitos 
específicos, retirando os fatores econômicos do epicentro das análises da 
sociedade, em que advoga acerca da não arbitrariedade da produção simbólica na 
vida social, advertindo para seu caráter efetivamente legitimador das forças 
dominantes, que expressam por meio delas seus gostos de classe e estilos de vida, 
gerando o que ele entende por distinção social. 

habitus. 

Tendo abordado um número muito importante de objetos empíricos, a obra de 
Bourdieu está ordenada em torno de alguns conceitos diretivos. São eles: habitus 
como o princípio da ação dos atores sociais dentro de um mundo social, o qual 
apresenta-se dividido em campos, que constituem os lugares de competição 
estruturados em torno de situações específicas; capital, o qual apresenta-se sob 
diferentes formas, as quais permitem estruturar o espaço ou mundo social, em que 
a violência simbólica

Ao definir o indivíduo como um agente social, mais do que um simples ator social, a 
teoria bourdieusiana vem afirmar que o agente social procura sempre manter ou 
aumentar o volume do seu capital e, logo, manter ou melhorar sua posição social. 

, ou melhor, a capacidade de perpetuar os produtos de 
dominação que os fazem ignorar como tais para aqueles que a suportam, tem um 
papel central (Bourdieu..., Wikipédia, 2007, grifo e tradução nossa). 



Conforme Bonnewitz (2003), entre as diferentes formas de capital, é o capital 
econômico e o capital cultural que fornecem os critérios de diferenciação mais 
pertinentes para construir o espaço social das sociedades desenvolvidas. 

Assim, no entender de Bourdieu (1998), o capital cultural, que corresponde ao 
conjunto das qualificações intelectuais produzidas pelo sistema escolar ou 
transmitidas pela família, pode existir sob três formas: no estado incorporado, ao 
passo que a acumulação do capital cultural exige uma incorporação que, enquanto 
pressupõe um trabalho de assimilação, custa tempo que deve ser investido 
pessoalmente pelo investidor, daí a idéia de "cultivar-se"; no estado objetivado, 
apresentando-se sob a forma de bens materiais como livros, quadros, máquinas, 
sendo transmissível em sua materialidade e, assim, os bens culturais podem ser 
objeto de uma apropriação material, que pressupõe o capital econômico, e de uma 
apropriação simbólica, que pressupõe o capital cultural; e, enfim no estado 
institucionalizado

De acordo com a teoria apresentada, por ser um agente social, o homem se utiliza 
de múltiplas estratégias de modo a conservar ou se apropriar do capital cultural e, 
dentre elas, encontram-se as estratégias educativas que visam produzir agentes 
sociais dignos e capazes de receber a herança do grupo, isto é, de transmiti-la, por 
sua vez, ao grupo. Assim, as estratégias escolares das famílias ou dos filhos 
escolarizados são uma de suas formas.  

, objetivação do capital cultural sob a forma do diploma, o qual 
confere ao seu portador um valor convencional, constante e juridicamente 
garantido no que diz respeito à cultura, e assim, a alquimia social produz uma 
forma de capital cultural que tem uma autonomia relativa no que se refere ao seu 
portador e, até mesmo, em relação ao capital cultural que ele possui, efetivamente, 
em um dado momento histórico. 

Desse modo, é possível inferir que proporcionar oportunidades de ter experiências 
com livros e histórias infantis, não só no contexto escolar, mas principalmente 
familiar, pode ser uma estratégia instrucional capaz de possibilitar que a criança 
desenvolva sua imaginação, incentivando e melhorando a elaboração de histórias 
originais; trabalhe a complexidade da linguagem oral, evoluindo em seu processo 
de alfabetização; produza sentidos a partir de sua visão de mundo, alimente seu 
gosto pela leitura; além de poder estreitar o vínculo familiar e receber elementos 
que enriqueçam seu capital cultural independente de ser essa criança de uma 
classe social favorecida ou não. Levando em conta que a família participa da 
atividade conto-reconto, será que ela também não está sendo beneficiada, do ponto 
de vista da aquisição do capital cultural oferecido pela escola? É isso que queremos, 
reitera-se, investigar. 

Para tanto, nossa questão de pesquisa apresenta-se assim definida: Qual a 
contribuição que um procedimento didático/cultural como a atividade do conto-
reconto tem trazido para a aquisição do capital cultural, bem como para o 
estreitamento das relações entre escola e família? 

Dentre nossos objetivos, pretendemos verificar as contribuições de caráter cultural 
que a atividade conto-reconto de histórias trouxe aos envolvidos 
(alunos/professoras/mães); observar quais as contribuições culturais que 
favoreceram a relação família-escola do ponto de vista do conhecimento; e buscar 
que tipo de benefício cultural uma atividade a custo zero pode trazer à população. 

Para o percurso inicial pretendemos realizar uma criteriosa revisão bibliográfica 
acerca dos temas que compõem os objetos e as variáveis de nossa pesquisa, entre 
eles: aquisição/estruturação do capital cultural e do habitus e relação pais-filhos-
escola, de modo a apreender informações sobre os trabalhos produzidos até então, 



os quais forneçam subsídios para nossa temática. De modo a complementar o 
embasamento teórico de nosso trabalho, realizaremos um levantamento minucioso 
da documentação da proposta pedagógica da educação infantil de Matão-SP, bem 
como uma reconstituição histórica da atividade do conto-reconto nas EMEIs (Escola 
Municipal de Educação Infantil). 

Cabe destacar que as categorias analíticas que fundamentarão nossas reflexões 
serão as de Capital Cultural e Habitus

Com a finalidade de abarcar os objetivos propostos, a abordagem que nos parece 
mais adequada para esta pesquisa é a abordagem qualitativa, com ênfase no 
estudo de caso. Desse modo, no trabalho de campo, a coleta dos dados se dará por 
meio de entrevistas semi-estruturadas, as quais se desenrolarão a partir de um 
esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que a pesquisadora 
faça as necessárias adaptações. 

, portanto neste estudo haverá um 
momento teórico sobre os escritos de Pierre Bourdieu a respeito das respectivas 
categorias e isso será feito logo depois que o primeiro levantamento bibliográfico 
estiver concluído. 

Nesse sentido, trabalharemos com perguntas abertas, de modo a permitir uma 
resposta livre e não limitada por alternativas apresentadas. Tais perguntas serão 
formuladas de modo a abarcar os questionamentos que envolvem a tríade com a 
qual estaremos trabalhando, qual seja: conto/reconto (estratégia escolar) - vínculo 
familiar - capital cultural. Para as entrevistas, utilizaremos a gravação direta, a qual 
tem a vantagem de registrar todas as expressões orais, imediatamente, deixando o 
entrevistador livre para prestar toda a sua atenção ao entrevistado, mas 
procuraremos complementar e/ou enriquecer nossa coleta de dados por meio do 
diário de campo. 

Para tanto, inicialmente os sujeitos de nossa pesquisa serão cinco professoras de 
EMEIs (Escola Municipal de Educação Infantil) diferentes na cidade de Matão-SP 
que estão trabalhando com o conto-reconto nestes últimos nove anos, as quais 
serão escolhidas por meio da indicação da orientadora pedagógica da Secretaria de 
Educação do município, devido ao seu engajamento com as professoras desde o 
início da atividade conto-reconto. Contaremos também com dez crianças que 
participaram desses recontos durante os dois anos na EMEI (jardim II e pré-escola) 
e que atualmente encontram-se nas séries finais do Ensino Fundamental, bem 
como as mães desses dez alunos. Pretendemos entrevistar, ainda, as dirigentes da 
Secretaria de Educação que estejam envolvidas com o projeto pedagógico em que a 
atividade do conto-reconto está inserida. 

Assim, conforme exposto anteriormente, nesse trabalho pretendemos criar 
categorias para nossa análise, de modo a possibilitar a articulação entre os 
pressupostos teóricos do estudo e os dados da realidade. Nesse contexto, cabe 
esclarecer que nossa análise será desenvolvida durante toda a investigação, 
através de teorizações progressivas, em um processo interativo no qual a 
interpretação e o foco de nossas observações irão se ajustando mutuamente. 

De acordo com Alves (1991), pesquisas qualitativas tipicamente geram um enorme 
volume de dados que precisam ser organizados e compreendidos. Este é um 
processo complexo, não linear, que implica um trabalho de redução, organização e 
interpretação dos dados e que se inicia já na fase exploratória, acompanhando toda 
a investigação em uma relação interativa com os dados empíricos: à medida que os 
dados vão sendo coletados, o pesquisador vai procurando tentativamente identificar 
temas e relações, construindo interpretações e gerando novas questões e/ou 
aperfeiçoando as anteriores, o que, por sua vez, o leva a buscar novos dados, 



complementares ou específicos, que testem suas interpretações, num processo de 
sintonia fina que vai até a análise final. 

Nesse sentido, por encontrar-se em fase de estudo, coleta e análise de dados, 
nosso trabalho ainda não apresenta conclusões definitivas, mas caracteriza-se 
como uma reentrância desse tecido cheio de ditos e não-ditos que constitui toda 
prática de produção do saber. No entanto, ao olharmos para o caminho já 
percorrido até o momento, entendemos que o presente trabalho poderá possibilitar 
uma fértil reflexão acerca dos procedimentos escolares, no que diz respeito à 
aquisição e/ou ampliação do capital cultural e suas implicações para as relações da 
família com a escola, de modo a podermos observar quais as reais contribuições 
que tal atividade tem trazido no que se refere à formação de leitores, à 
alfabetização, ao estreitamento da relação pais-filhos-escola, e principalmente, à 
aquisição do capital cultural. 

ALVES, A. J. O planejamento de pesquisas qualitativas em educação. 
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